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ارزيابيرفتارلرزهاياجزاغيرسازهاي

راضیه سادات محبوب شریفیباهدفارتقاءايمنيدرسازهها

*چكيده

ــه  ــه تهی ــاختمان ها ب ــرزه اي س ــي ل ــي در ارزیاب ــش فن ــن دان ــاال رفت ب
ارتقــا  آن،  تبــع  بــه  و  بین المللــي  آیین نامه هــاي  و  اســتانداردها 
ــرزه اي  ــار ل ــي رفت ــت ارزیاب ــا محوری ــي ب آیین نامه هــا و اســتانداردهاي مل
ســازه ها و طراحــي ســازه براســاس نیازهــاي لــرزه اي منجــر شــده  اســت. 
ــه در  ــوع صــورت  گرفت ــات متن ــه تحقیق ــتناد ب ــا اس ــب و ب ــن ترتی ــه ای ب
ایــن زمینــه، نگرانــي جــدي از بابــت عملكــرد لــرزه اي ســازه هاي 
متــداول و بعضــًا خــاص، وجــود نــدارد. بــا توســعه مبانــي ارزیابــي رفتــار 
ســازه ها بــر پایــه عملكــرد و تعریــف ســطوح ایمنــي، اثــرات حضــور اجــزا 
ــرزه اي  ــاي ل ــا باره ــل ب ــا در تقاب ــاالت آن ه ــت اتص ــازه اي و کفای غیرس
مــورد توجــه قــرار گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، نقــش ایــن اجــزا در ارتقــاء 
آیین نامه هــاي ملــي و دســتنامه هاي بهســازي  ایمنــي ســازه ها وارد 
ــد  ــي فرآین ــه چگونگ ــور خالصــه ب ــه ط ــه، ب ــن مقال ــد. در ای ــرزه اي ش ل

ــود.  ــه مي ش ــازه اي پرداخت ــزا غیرس ــرزه اي اج ــار ل ــي رفت ارزیاب

*مقدمه

ــوان  ــه عن ــا ب ــه آلپ-هیمالی ــد زلزل ــري در مســیر کمربن ــا قرارگی ــران ب ای
ــق  ــت. تطبی ــده  اس ــناخته ش ــان ش ــز جه ــه  خی ــق زلزل ــي از مناط یك
پهنه بنــدي نســبي زلزلــه کشــور و وضعیــت پراکندگــي جمعیــت در 
ــكوني  ــاي مس ــر واحده ــه اکث ــد ک ــان مي ده ــف آن، نش ــق مختل مناط
ــاد و  ــه زی ــبي زلزل ــر نس ــا خط ــي ب ــي در پهنه های ــات زیربنای و تاسیس
ــهرها  ــاي رخ  داده در ش ــفانه زلزله ه ــد. متاس ــرار دارن ــاد ق ــي زی ــا خیل ی
و روســتاهاي کشــور در چنــد دهــه اخیــر نشــان  دهنــده وضعیــت 
ــه موجــب ایجــاد  ــازه اي اســت ک ــزا غیرس ــده اج آســیب پذیري نگران کنن
بخــش عمــده اي از خســارات جانــي و مالــي ناشــي از وقــوع زلزلــه شــده 

 اســت. 
ــر  ــال هاي اخی ــاختمان ها در س ــازي س ــاوم س ــرزه اي و مق ــي ل در طراح
عمــالً  توجــه الزم بــه اعضــاي غیرســازه اي موجــود در آن هــا نشــده  اســت. 
ایــن امــر، موقعیــت بســیار نامطلوبــي را بــه لحــاظ ســاخت ســاختمان هاي 
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ــا امــن در شــهرها و خصوصــًا روســتاهاي کشــور بــه وجــود  غیرفنــي و ن
آورده کــه ســبب ایجــاد بخــش عمــده اي از تلفــات ناشــي از وقــوع زلزلــه 
در کشــور شــده  اســت. بدیــن لحــاظ، ارایــه راهكارهایــي بــراي حــل ایــن 
ــس از  ــاختمان ها پ ــرویس دهي س ــكان س ــودن ام ــم نم ــل و فراه معض
زلزلــه و جلوگیــري از آسیب رســاني جانــي بــه ســاکنین آن هــا، بســته بــه 
نــوع کاربــري ســاختمان، از اهمیــت بســیار باالیــي برخــوردار مي باشــد. 
بــر ایــن اســاس، ویرایــش چهــارم اســتاندارد 2800 ایــران در یــک فصــل 
ــر  ــالوه ب ــردازد. ع ــازه اي مي پ ــزا غیرس ــرزه اي اج ــي ل ــه طراح ــزا ب مج
ــاختمان ها، نشــریه  ــازه  اي س ــزا غیرس ــازي اج ــتورالعمل مقاوم س ــن، دس ای
ــتفاده از  ــا اس ــازي، ب ــكن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق ض-628 مرک
ــارج از  ــل و خ ــه در داخ ــن زمین ــده در ای ــام  ش ــات انج ــن تحقیق آخری
کشــور، ارزیابــي و بهســازي لــرزه اي اجــزا غیرســاختماني را مــورد توجــه 
ــس از  ــه پ ــود دارد ک ــكان وج ــن ام ــاظ، ای ــن لح ــت. بدی ــرار داده اس ق
ــاختمان هاي  ــود در س ــزات موج ــف تجهی ــواع مختل ــدن ان ــخص ش مش
ــه و آســیب هاي  ــر زلزل ــار آن هــا در براب ــه بررســي رفت شــهري، نســبت ب
وارده بــه آن هــا ناشــي از ایــن پدیــده طبیعــي پرداختــه شــده و راهكارهاي 
کاربــردي بــه همــراه جزییــات اجرایــي بــراي مقاوم ســازي و مهــار 
ــه شــود. در  ــزا غیرســازه اي ارای ــواع اج ــدام از ان ــر ک ــرزه اي مناســب ه ل
ــراي  ــات مــورد اشــاره در ایــن دســتورالعمل ب ادامــه، خالصــه اي از جزیی

ــود.  ــرح مي ش ــدگان مط ــنایي خوانن آش

*دستهبندياجزاغيرسازهاي
ــه  ــود ک ــالق مي ش ــي اط ــه اجزای ــاختمان ها ب ــازه اي در س ــزا غیرس اج
ــه آن  ــه ب ــار جانبــي زلزل ــي در تحمــل ب ــد ول ــي متكي ان ــه ســازه اصل ب
ــتاني  ــي و بیمارس ــي، برق ــاري، مكانیك ــزاي معم ــد. اج ــي نمي کنن کمك
ــروه  ــن گ ــزو ای ــا، ج ــال آن ه ــا و ادوات اتص ــراه نگهدارنده ه ــه هم ب

محســوب مي شــوند. 
ــوان شــامل نمــاي خارجــي )نمــاي چســبانده  - اجــزا معمــاري را مي ت
 شــده، نمــاي دوختــه  شــده، دیوارهــاي کوتــاه ســاخته  شــده از 
ــا(،  ــازه اي )کانتره ــي غیرس ــح بنای ــایر مصال ــه اي و س ــاي شیش بلوك ه
ــن ها،  ــه اي، پارتیش ــاي شیش ــا و دیواره ه ــاخته(، نماه ــاي پیش س پنل ه
نماهــاي داخلــي، ســقف هاي کاذب، جان پناه هــا و پیش آمدگي هــا، 
ســایه بان ها، دودکش هــاي ســاختماني، راه پله هــا، کف هــاي کاذب 

دانســت. 
- تجهیــزات و تاسیســات مكانیكي شــامل کمپرســورهاي هــوا، واحدهاي 
تهویــه مطبــوع، هواســازها، آسانســورها، جداســازهاي هــوا، چیلرهــا یــا 
ــاي  ــا و مبدل ه ــد، کویل ه ــا تبری ــور ی ــاي کوندانس ــازها، واحده سرماس
ــا،  ــردکننده ها، فن ه ــا س ــا ی ــده، کولره ــاي خنک کنن ــي، برج ه حرارت
ــا بخاري هــا، پمپ هــا، مخــازن، ســیلندرها،  دســتگاه هاي تولیــد گرمــا ی
کپســول هاي گاز، لوله هــاي انتقــال مایعــات و گازهــا، داکت هــا و 

ــتند.  ــا هس نقاله ه
و  برقــي  الكتریكــي شــامل تجهیــزات  تاسیســات  و  - تجهیــزات 
کنتــرل،  پانل هــاي  اتوماتیــک،  انتقــال  ســوئیچ هاي  مخابراتــي، 
بردهــا،  پانــل  و  بــار  مراکــز  روشــنایي،  سیســتم هاي  ژنراتورهــا، 
ــاال،  ــا ب ــط ت ــاژ متوس ــا ولت ــاي ب ــن، واحده ــاژ پایی ــا ولت ــاي ب واحده
تجهیــزات  قفســه هاي  قطع کننده هــا،  و  اندازه گیــري  ایســتگاه هاي 
ــري،  ــه، قفســه هاي بات ــي وقف ــرژي ب ــع ان چندرســانه اي، مبدل هــا، مناب
مخــازن و واحدهــاي گرمایــش، ترانس هــاي بــرق، اجــزا شــبكه توزیــع 
ــه ها و  ــنایي، قفس ــزات روش ــاختمان، تجهی ــل س ــرات داخ ــرق و مخاب ب

مي باشــند.   ...
ــزات الكتریكــي  ــه تجهی ــوان ب ــتاني مي ت ــزات بیمارس ــه تجهی - از جمل
ــنگین  ــزات س ــواد، تجهی ــره م ــداري و ذخی ــزات نگه ــاس، تجهی و حس

بیمارســتاني اشــاره کــرد. 

*ســطوحعملكردموردانتظارازاجزاغيرسازهاي
ــا  ــین، و ب ــاي پیش ــده در زلزله ه ــیب هاي گزارش ش ــه آس ــه ب ــا توج ب
ــرد  ــي و عملك ــطوح ایمن ــاختمان، س ــري س ــوع کارب ــن ن ــر گرفت در نظ
متفاوتــي بــراي اجــزا غیرســازه اي در نظــر گرفتــه مي شــود. نــوع 
کاربــري ســاختمان باعــث تعریــف ســطوح کاربــري متفاوتــي مي شــود 
کــه در آن، خرابــي در ســطح I، خطــر کمــي بــراي جــان انســان ایجــاد 
مي کنــد و خرابــي در ســطح IV، بیشــترین خطــر را بــراي انســان 
ــرداري، ضــروري و  ایجــاد مي کنــد و حفــظ آن ســاختمان جهــت بهره ب
حیاتــي اســت. عــالوه بــر ایــن، دســته بندي اجــزا غیرســازه اي براســاس 

ــر اســت:  ــه شــرح زی اســتانداردهاي مرجــع ب
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*خدمترسانيبيوقفه
ــه دچــار آســیب بســیار  ــر زلزل ــن ســطح، اجــزا غیرســازه اي در اث در ای
ــازه اي  ــزا غیرس ــاني اج ــه خدمت رس ــه اي ک ــه گون ــوند. ب ــي مي ش جزئ
ــطح،  ــن س ــود. در ای ــام مي ش ــه انج ــس از زلزل ــته پ ــور پیوس ــه ط ب
عملكــرد اغلــب تجهیــزات و اجــزاي غیرســازه اي کــه کاربــردي متفاوت 
ــا و  ــه اي، لوله ه ــتم هاي رایان ــنایي، سیس ــزات روش ــد تجهی ــد، مانن دارن
تجهیــزات تهویــه مطبــوع و ســرمایش و گرمایــش، بایــد در حیــن زلزلــه 

ــد.  ــظ کنن ــود را حف ــاني خ ــرد و خدمت رس ــس از آن عملك و پ
*قابليتاستفادهبيوقفه

ــي  ــه دچــار آســیب جزئ ــر زلزل ــن ســطح، اجــزا غیرســازه اي در اث در ای
ــاي  ــس از آن، راه ه ــه و پ ــن زلزل ــه در حی ــه اي ک ــه گون ــوند. ب مي ش
دسترســي و فــرار ماننــد درهــا، راهروهــا، پله هــا، آسانســورها و روشــنایي 
آن هــا مختــل نشــده و اســتفاده بي وقفــه از ســاختمان میســر اســت. در 
ــي و شكســتگي هاي  ــي جزئ ــن ســطح عملكــرد ممكــن اســت خراب ای
ــت  ــه عل ــزات ب ــي از تجهی ــا بعض ــا رخ داده و ی ــدودي در پنجره ه مح
ــي در  ــه طــور کل ــد. ب ــي عملكــرد خــود را از دســت بدهن ــي داخل خراب
ــزات بســیار  ــي تجهی ــن ســطح عملكــردي، خســارات ناشــي از خراب ای
کــم مي باشــد. چنانچــه در ســاختمان ســرویس اضطــراري وجــود 
ــد  داشــته باشــد، تجهیــزات مكانیكــي و الكتریكــي تامین کننــده آن بای

ــه لحــاظ ســازه اي محافظــت شــوند.  ب
*ايمنيجاني

ــد خطــر  ــه نبای ــر زلزل ــازه اي در اث ــزا غیرس ــي اج ــن ســطح، خراب در ای
جــدي بــراي جــان ســاکنین بــه وجــود آورد. در ایــن ســطح عملكــرد، 
ــازه اي،  ــزا غیرس ــر در اج ــه و هزینه ب ــل توج ــاي قاب ــم خرابي ه علیرغ
احتمــال جداشــدگي و ســقوط ایــن اجــزا بــه داخــل یــا خــارج ســاختمان 
ــه  ــزات تهوی ــال آســیب دیدگي تجهی ــن طــور، احتم ــدارد. همی وجــود ن
ــاني  ــتم هاي آتش نش ــا و سیس ــش، لوله ه ــرمایش و گرمای ــوع، س مطب
وجــود دارد کــه ممكــن اســت منجــر بــه آب گرفتگــي ســاختمان شــود. 
الزم بــه توضیــح اســت کــه ترمیــم و بازســازي تجهیــزات آســیب دیده 
ــد.  ــادي مي باش ــاي زی ــرف هزینه ه ــد ص ــرد، نیازمن ــطح عملك ــن س در ای

*ايمنيمحدود
ــه  ــد ب ــه بای ــر زلزل ــازه اي در اث ــزاي غیرس ــي اج ــطح، خراب ــن س در ای
ــن  ــردد. در ای ــي گ ــارت جان ــل خس ــبب حداق ــه س ــد ک ــدازه اي باش ان
ــده و  ــدي وارد ش ــیب ج ــازه اي آس ــزا غیرس ــه اج ــرد، ب ــطح عملك س
ــه  ــي ب ــود دارد. ول ــا وج ــات آنه ــال خطــر ســقوط بعضــي از قطع احتم
 هــر حــال بایــد از ســقوط اجــزا غیرســازه اي ســنگین یــا حجیــم ماننــد 
و  کاذب ســنگین  پوششــي، ســقف هاي  پانل هــاي  پناه هــا،  جــان 
ــراي  قفســه هاي کاال کــه ســقوط آن هــا امــكان ایجــاد خطــر جانــي ب
ــازه اي  ــزا غیرس ــود. اج ــري ش ــراد را دارد، جلوگی ــادي از اف ــداد زی تع
ــد  ــه کــف ممكــن اســت ســقوط کنن ــا نزدیــک ب ســبک، کوچــک و ی
ولــي نبایــد موجــب جراحــت جــدي شــوند. هــدف ایــن ســطح عملكــرد، 
ــزات  ــي از تجهی ــیب دیدگي بعض ــي از آس ــدي ناش ــر ج ــش خط کاه

بــدون مقاوم ســازي کل آن هــا مي باشــد. 
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*ارزيابيكيفياجزاغيرسازهاي

در پروژه هــاي بهســازي کــه بررســي وضعیــت موجــود اجــزا غیرســازه اي مــورد توجــه اســت، پیــش از بررســي هاي عــددي و کمــي، ارزیابــي کیفــي ایــن 
اجــزا و اتصــاالت آن هــا مــورد توجــه قــرار مي گیــرد. فرآینــد ارزیابــي ایــن اجــزا دو ســطحي اســت کــه در ســطح اول، بررســي اولیــه اجــزا براســاس نیازهــاي 
مــورد انتظــار از آنهــا و بــا اســتناد بــر چک لیســت هاي مربوطــه انجــام مي شــود. در ایــن ســطح از بررســي، کاســتي هاي بالقــوه موجــود در جــزء غیرســازه اي 
و اتصــاالت نگهدارنــده آن بایــد تشــخیص داده شــوند. پــس از تعییــن ســطح عملكــرد مــورد انتظــار از جــزء و بازدیــد از محــل، چک لیســت هاي پایــه و 
تكمیلــي کنتــرل مي شــوند. در چــک لیســت پایــه، تجهیــزات بــا مشــخصات قابــل قبــول، غیرقابــل قبــول و فاقــد موضوعیــت شناســایي مي شــوند. عنــوان 
قابــل قبــول بــه مــواردي اطــالق مي شــود کــه تامیــن لــرزه اي در آن هــا صــورت گرفتــه و عنــوان غیرقابــل قبــول اجزایــي را شــامل مي شــود کــه نیــاز بــه 
بررســي بیشــتر دارد. در ایــن چــک لیســت، اصلي تریــن نیازهــا بــراي مهــار لــرزه اي مــورد اشــاره قــرار گرفته اســت. عــالوه بــر چــک لیســت پایــه، چــک 
لیســت تكمیلــي براســاس نیــاز مــورد انتظــار از جــزء غیرســازه اي و براســاس شــرایط ســاخت تكمیــل مي شــود. بــه عنــوان نمونــه، در چــک لیســت پایــه و در 
مــورد پارتیشــن هاي مصالــح بنایــي غیرمســلح، فاصلــه مهــار کمتــر مســاوي 1/8 متــر تعییــن شــده و در چــک لیســت تكمیلــي، براســاس قــاب ســاختماني 

کــه ایــن پارتیشــن ها در آن هــا ســاخته شده اســت و میــزان تغییــر مــكان محتمــل قابــل تجربــه در آن هــا، شــرایط ارزیابــي مي شــود.

)LS(  ایمنی جانی

)IO( قابلیت استفاده بی وقفه

تكمیلی )بند 2-3-4-2(پایه )بند 1-4-3-2(

چک لیست مورد نیاز

در ســطح دوم کــه فــاز ارزیابــي اســت، کاســتي هاي تشــخیص داده شــده در 
فــاز اول بــه طــور دقیــق بررســي مي شــود. در ایــن فــاز، کفایــت جــزء ســازه اي 
در برابــر بارهــاي وارد بــر آنهــا و اتصــاالت و مهــار آنهــا بــر اســاس معیارهــاي 

تغییرشــكل و تغییرمــكان کنتــرل مي شــود. 
بــه طــور کلــي، پــس از انجــام فــاز بررســي اولیــه و کنتــرل براســاس چــک 
لیســت ها، کاســتي هاي یــک جــزء غیرســازه اي شناســایي مي شــود. اگــر ایــن 
کاســتي ها بالقــوه اعــالم شــود و ارزیابــي بیشــتري مــورد نیــاز باشــد، ســطح 
ــیار  ــتي ها بس ــه کاس ــرد. در صورتیك ــرار مي گی ــتورکار ق ــي در دس دوم ارزیاب
مخاطــره برانگیــز باشــد و ارزیابــي بیشــتري مــورد نیــاز نباشــد، جــزء بــه عنوان 
ــن نكــرده  اســت از رده بهســازي  ــات عملكــردي را تامی ــه اي کــه ملزوم قطع
خــارج مي شــود. ایــن تصمیم گیــري در صورتیكــه ارزیابي هــاي انجام شــده در 
فــاز دوم بــه تشــخیص عــدم کفایــت عملكــرد جــزء ســازه اي و اتصــاالت آن ها 
ــه  ــاز دوم ب ــاي ف ــه ارزیابي ه ــود. در صورتیك ــرار مي ش ــز تك ــود، نی ــر ش منج
کفایــت عملكــرد جــزء و ملحقــات آن منجــر شــود، بهســازي جــزء و اتصــاالت 

ــرد. ــرار مي گی ــرزه اي در دســتورکار ق آن براســاس بارهــاي ل

غيرسازهاي اجزا كمي ارزيابي *
ارزیابــي عــددي اجــزا غیرســازه اي موجــود و یــا  بــه منظــور 
طــرح لــرزه اي اجــزا غیرســازه اي کــه قــرار اســت در ادامــه در 
یــک ســاختمان نصــب شــود، ضــروري اســت بارهــاي وارد بــر جــزء 
ــر روي  ــبه و ب ــت، محاس ــه اس ــوع زلزل ــر از وق ــه متاث ــازه اي ک غیرس
ــن شــرایط، جــزء  ــده آن وارد شــود. در ای قطعــه و اتصــاالت نگهدارن
ــزا  ــا اج ــكل و ی ــه تغییرش ــاس ب ــزا حس ــته بندي اج ــد در دس مي توان
ــبات  ــن رو، محاس ــود و از ای ــدي ش ــه بن ــتاب طبق ــه ش ــاس ب حس
ــا  ــرزه اي آن وجــود دارد. ضمــن آنكــه، ب ــراي نیروهــاي ل ــي ب متفاوت
ــت  ــا قابلی ــي ی ــي جان ــه )ایمن ــرد قطع ــطح عملك ــن س ــر گرفت درنظ
خواهــد  تغییــر  مربوطــه  محاســبات  جزییــات  بي وقفــه(  اســتفاده 

ــرد.  ک
ــه  ــه وارده ب ــه نیــروی افقــی زلزل ــوط ب ــرای مثــال محاســبات مرب ب

جــزء نمــا در ذیــل آورده شــده اســت:

سطح عملكرد
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که در آن:
Fp : نیــروی افقــی لــرزه ای طراحــی وارده بــر جــزء نمــا کــه در مرکــز 

ثقــل آن وارد مــی شــود.
Lp : ضریب عملكرد بر اساس ضوابط بند 1-3 

A : شتاب مبناي طرح طبق استاندارد 2800
Bs : ضریب بازتاب که براساس نوع خاك و سطح خطر تعیین مي شود.

ap : ضریــب تشــدید جــزء کــه معیــاري بــراي ســنجش مقــدار نزدیــک 

بــودن پریــود طبیعــي ســاختمان و جــزء غیرســازه اي اســت. هرچــه پریــود 
طبیعــی ســاختمان و جــزء نمــا بــه هــم نزدیكتــر باشــند، ap  بزرگتــر خواهد 
ــه  ــا و ســازه از هــم فاصل ــی نم ــود طبیع ــدازه پری ــود و برعكــس هــر ان ب

داشــته باشــند ap کوچكتــر خواهــد بــود.
ــزان  ــنجش می ــراي س ــاري ب ــه معی ــخ ک ــالح پاس ــب اص Rp : ضری

شــكل پذیري و شــكنندگي اجــزا و متعلقــات آن اســت. 
x :  ارتفاع نصب اتصاالت نما در ساختمان نسبت به تراز پایه ساختمان.

h : ارتفاع بام ساختمان که از تراز پایه ساختمان اندازه گیری می شود.

ضریــب )x/h 2+1( نمایانگــر ایــن اســت کــه پاســخ کــف و طبقــه ای که 
جــزء نمــا در آن قــرار دارد بــا افزایــش ارتفــاع از ســطح تــراز پایه ســاختمان 

تشــدید شــده و افزایــش مــی یابد.
ــد، در دو  ــور زلزله ان ــر از حض ــه متاث ــازه اي ک ــزء س ــر ج ــاي وارد ب باره
ــار افقــي، خــود در  بخــش بارهــاي افقــي و قائــم تعییــن مي شــوند کــه ب

قالــب دو مولفــه عمــود بــر هــم تعریــف مي شــود. بارهــاي زلزلــه بایــد در 
ترکیــب بــا بارهــاي مــرده، زنــده و بهره بــرداري بــر روي جــزء و اتصــاالت 
ــي  ــا در طراح ــي آنه ــل از همزمان ــر حاص ــترین تاثی ــده و بیش آن وارد ش

منظــور شــود. 
پــس از تعییــن ترکیــب بارهــاي تحلیــل و طراحــي، جــزء غیرســازه اي 
کــه عملكــردي حســاس بــه شــتاب یــا تغییــر مــكان دارد، بایــد بــا اســتناد 
بــر معیارهــاي پذیــرش نیرویــي، تغییــر مكانــي و تغییــر شــكلي، بــه جهــت 
کفایــت عملكــردي کنتــرل شــود. ضمــن آنكــه مقاومــت اجــزا نگهدارنــده 
ــي  ــا ارزیاب ــده در آن ه ــاد ش ــاي ایج ــاي وارده و نیروه ــل باره آن در تحم
مي شــود. اتصــال تكیــه گاه جــزء غیرســازه اي بــه ســازه ضعیف تریــن نقطــه 
سیســتم اســت. ایــن اتصــال بایــد قــادر بــه تحمــل نیروهــاي وارده بــه جزء 

بــوده و توانایــي انتقــال بــار بــه ســازه را داشــته باشــد. 

*تأمينكفايتعملكردلرزهاياجزاغيرســازهاي
ــازه اي،  ــزا غیرس ــرزه اي اج ــرد ل ــت عملك ــان از کفای ــت اطمین ــه جه ب
منظــور کــردن تمهیــدات مناســب بــراي کاهــش خطرپذیــري لــرزه اي این 
ــاي مناســب و  ــن مهاره ــن شــرایط، تامی ــه اســت. در ای ــورد توج ــزا م اج
بــه کارگیــري نگهدارنده هــاي مقــاوم کــه بتوانــد نیــروي وارد بــر جــزء را 
تحمــل کنــد و همچنیــن، طراحــي و اجــراي صحیــح اتصــال نگهدارنده هــا 
بــه ســازه بــه نحــوي کــه تمامــي نیــروي وارد بــر جــزء بــه ســازه منتقــل 

شــود ضــروري اســت. 
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ــن  ــن ها، ای ــا و پارتیش ــه دیواره ــاري از جمل ــزا معم در اج
ــه  ــكل پذیر ب ــاالت ش ــورت اتص ــه ص ــد ب ــا مي توان اتصال ه
ــن  ــه نحــوي کــه کمتری ــب ســازه اجــرا شــود ب اجســام صل
ــازه  ــكل س ــر ش ــرده و تغیی ــاد ک ــازه ایج ــا س ــي ب اندرکنش
کمتریــن تاثیــر را بــر تغییــر شــكل وارد بــر جــزء غیرســازه اي 
ــد لوله هــا و  ــق همانن ــه همــراه داشــته باشــد. در اجــزا معل ب
کانال هــا، اســتفاده از مهارهــاي مــورب کــه از ســقف گرفتــه 
ــي رود.  ــه شــمار م ــي مناســب ب ــه اجرای ــک توصی ــود، ی مي ش
اتصــال اجــزا مكانیكــي، برقــي و بیمارســتاني مي توانــد بــا 
ــار،  ــتفاده از مه ــامل اس ــف ش ــه ک ــب ب ــوي اتصــال صل الگ
ــه کــف،  ــراي انتقــال بارهــا ب ــده ب اســتفاده از ســازه نگهدارن
ــاب مســتقل از کــف  ــر، نصــب روي ق ــه گی اســتفاده از ضرب
ــه اي؛  کاذب، اتصــال نقطــه اي، اتصــال داخــل قاب هــاي میل
ــام شــامل اســتفاده از قــاب بنــدي،  ــه ب ــا اتصــال صلــب ب ی
اســتفاده از دیوارهــاي لــرزه اي پیش ســاخته یــا درجــا، اســتفاده 
از جداســاز لــرزه اي یــا فنــر مقیــد بــر روي قــاب تــراز صــورت 
گیــرد. عــالوه بــر ایــن، اتصاالتــي کــه جداســازي ارتعاشــي به 
همــراه دارنــد، اتصــال بــه دیــوار، اتصــال مســتقیم بــه ســازه و 
اتصــال بــه یــک ســازه فلــزي نگهدارنــده بخــش دیگــري از 
اتصــاالت مناســب ایــن تجهیــزات اســت کــه بنــا بــه نــوع، 

هندســه، وزن و کاربــرد تجهیــز، قابــل اســتفاده هســتند. 

*جمعبندي
علیرغــم تأکیــد اســتاندارد 2800 ایــران بــر طراحــي و ارزیابــي لــرزه اي اجزا 
غیرســازه اي، آخریــن ویرایــش از مبحــث چهاردهــم تــا شــانزدهم مقــررات 
ــرزه اي در طراحــي  ــرات ل ــن اث ــه درنظــر گرفت ــي ســاختمان اشــاره اي ب مل
نگهدارنده هــاي )ســاپورت هاي( تاسیســاتي و اتصــاالت آنهــا نكــرده اســت. 
بــه ایــن ترتیــب، مطالعــه فصــل چهــارم اســتاندارد 2800 ایــران و نشــریه 
ض-628 مرکــز تحقیقــات راه، مســكن و شهرســازي بــا عنوان دســتورالعمل 
ــین و  ــي مهندس ــراي تمام ــاختمان ها ب ــازه اي س ــزا غیرس ــازي اج مقاوم س
ــه تــالش شــد تــا  فعــاالن حــوزه ســاختمان ضــروري اســت. در ایــن مقال
کلیــات مواجهــه بــا طــرح لــرزه اي اجــزا غیرســازه اي و اطمینــان از کفایــت 
ــا  ــه شــود ت ــورد اشــاره ارای ــه دو مرجــع م ــا اســتناد ب عملكــردي آن هــا، ب
حداقــل آشــنایي بــا ایــن موضــوع فراهــم آورده شــود. امیــد کــه مفیــد فایده 

واقــع شــود. 

*منابع:
]1[ دســتورالعمل مقــاوم ســازی اجــزای ســاختمان هــا، نشــریه ض-628 

مرکــز تحقیقــات راه، مســكن و شهرســازی
]2[ دســتورالعمل ارزیابــی و بهســازی لــرزه ای اجــزای غیرســازه ای 

ــی  ــی و اجرای ــام فن ــه 743 نظ ــا، ضابط ــاختمان ه س
]3[ دســتورالعمل طراحــی و الزامــات و ضوابــط عملكــردی و اجرایــی نمای 

خارجــی ســاختمان هــا، ضابطــه 714 نظــام فنــی و اجرایی
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*مسكن96 
ــای  ــد روزه ــال 96 نوی ــان س ــكن در پای ــالت مس معام
رونــق را در ســال 97 مــی داد، در ســال 96، رشــد 
ــاهد  ــال 95 ش ــه س ــبت ب ــدی را نس ــی 12 درص حجم
ــی  ــابه قبل ــه دوره مش ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــم ک بودی
ــم  ــن حج ــای آذر، دی و بهم ــاه ه ــود، در م ــد ب 5 درص
ــكونی  ــد مس ــزار واح ــرز 18 ه ــه م ــه ب ــروش ماهان ف
رســید، امــا در اســفند و شــرایط ویــژه عرضــه و تقاضــا 
در ایــن مــاه در بــازار ملــک از یكســو و التهــاب قیمــت 
ــدی  ــزش 30 درص ــث ری ــر باع ــوی دیگ ــكن از س مس
حجــم معامــالت نســبت بــه مــاه قبــل از آن شــد، کــه 
رقــم 17 هــزار و 119 واحــد در بهمــن 96 بــه 11 هــزار 
و 393 واحــد رســید. در ســال 96 و در نیمــه دوم ســال 
خانــه  اولی هــا بــه شــكلی محســوس در بــازار معامــالت 
ــاندند. ــالت رس ــد از کل معام ــم 9 درص ــه رق ــود را ب خ

ــش از دی و  ــا پی ــه ت ــكن ک ــت مس ــه قیم ــد ماهان رش
ــود در  ــد ب ــا 3 درص ــط 2 ت ــور متوس ــه ط ــن 96، ب بهم
بهمــن مــاه بــه 5 درصــد رســید و باعــث شــد تغییــرات 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــكن – نس ــت مس ــه ای قیم نقط
ســال 95 پــرش 20 درصــدی را در میانــه زمســتان ثبــت 
ــه 5  ــاه ب ــن م ــكن در ای ــن مس ــت میانگی ــا قیم ــد ت کن
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــان برس ــزار توم ــون و 600 ه میلی
مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 24 درصــدی را نشــان 

دهــد
ــارات  ــوان انتظ ــی ت ــد را م ــن رش ــل ای ــن عوام مهمتری
تورمــی، کمبــود عرضــه در محــدوده کانونــی معامــالت 
ملــک و همچنیــن ناتوانــی در مدیریــت بــازار ارز در کنــار 
ــوان نمــود. ــا برجــام عن ــط ب ــی مرتب تحــوالت بین الملل

*تسهيالتبدونسپرده
در جهــت تحریــک مســكن از ســمت عرضــه طــی اقدامــی پرداخــت تســهیالت 
ــود  ــده ب ــال 95 زده ش ــرح در س ــن ط ــتارت ای ــد، اس ــاز گردی ــپرده آغ ــدون س ب
ــرای  ــران ب ــن طــرح وام در شــهر ته ــد، در ای ــف ش ــاه متوق ــد م ــد از چن ــه بع ک
سنتی ســازی 70 میلیــون، انبوه ســازی 90 میلیــون و بــرای انبوه ســازان بــا 
اســتفاده  از فنــاوری نویــن 110 میلیــون تومــان تعریــف شــده بــود. بــرای 
ــدار20 درصــد از ســقف وام  ــه مق ــه اوراق مســكن ب ــاز ب ــت تســهیالت، نی دریاف
اســت ، آپارتمان هــای حداکثــر 75 مترمربــع در شــهرهای بــزرگ و حداکثــر 
ــتند.  ــاف هس ــد اوراق مع ــت، از خری ــم جمعی ــهرهای ک ــع در ش ــر مرب 100 مت
ــای  ــه پروژه ه ــبت ب ــازی را نس ــرای کوچک س ــی وام ب ــوق، ارزش واقع ــن مش ای
ــپرده  ــدون س ــد. وام ب ــش می ده ــد،  افزای ــای خری ــوی تقاض ــا الگ ــگ ب ناهماهن
ســاخت مســكن در اولیــن دوره پرداخــت، نقــش موثــری در جلوگیــری از تعمیــق 

ــت. ــاختمانی داش ــود س رک

گــزارشیاز
بـازاربهـاره

مسـكـن
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*تقسيطبدهیپروژهها
ــرای دو ســال تقســیط  ــروژه ب در اقدامــی دیگــر بدهــی بانكــی80  هــزار پ
شــد، پــس از ایــن اقدامــات سیاســتگذار بــرای رونــق از ســمت تقاضــا نیــز 
ــب  ــار تصوی ــول و اعتب ــورای پ ــا توســط ش ــی ه ــه اول ــرای خان وام ارزان ب
ــد و در  ــود وام در بافت هــای فرســوده از 8 بــه 6 درص ــد، نــرخ س گردی
ســایر نقــاط شــهری از 5/ 9 بــه 8 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. ایــن 
چهارمیــن مرتبــه کاهــش نــرخ ســود وام یكــم محســوب می شــود. شــرایط 
پرداخــت و همچنیــن مبلــغ قســط وام جدیــد در حالــت هــای مختلــف نیــز 

اعــالم شــد.
*عرضهاوراقبانکملی

 مســیر دوم وام خریــد ملــک گشــوده شــد بــا عرضــه اوراق مســكن بانــک 
ــا نمــاد »تملــی« حــق انتخــاب بــا خریــداران خواهــد بــود. تفــاوت  ملــی ب
ــاوت اول ســقف تســهیالت مســكن از  ــارت اســت از: تف ــی عب تســه و تمل
ــت  ــدت بازپرداخ ــاوت دوم م ــت، تف ــک اس ــن دو بان ــان ای ــل اوراق می مح
ــاب های  ــه حس ــه ب ــق گرفت ــزان اوراق تعل ــوم در می ــاوت س ــت. تف وام اس
ــک  ــكن بان ــرح مس ــاب های ط ــا حس ــه ب ــكن در مقایس ــک مس ــاز بان ممت
ــک  ــكن بان ــنی در وام مس ــقف س ــذف س ــارم ح ــاوت چه ــت. تف ــی اس مل
ــفته بازی و تقاضــای  ــرل س ــرم کنت ــدان اه ــاوت پنجــم فق ــی اســت. تف مل

ــی اســت. ــک مل ســرمایه ای در اوراق بان
 آمارهــای تســهیالتی از بــازار مســكن 97 نشــان داد کــه تعــداد وام هایــی 
کــه بــرای ســاخت مســكن در شــهرها پرداخــت شــده، بیــش از 180 درصــد 
ــال  ــابه در س ــدت مش ــه م ــز 28 درصــد نســبت ب ــد نی و پرداخــت وام خری
96 اســت. افزایــش  رشــد تقاضــا بــرای اخــذ وام ســاخت و خریــد مســكن، 
ــبد  ــه س ــت ب ــش مثب ــالك و واکن ــوری ام ــازار کش ــرك در ب ــانه از تح نش

تســهیالت اســت.
*بازارمشاركتدرساخت

ــازار مشــارکت در ســاخت مســكن نشــان می دهــد در شــرایط  وضعیــت ب
فعلــی وجــود نوعــی نگرانــی مشــترك امــا از دو جنــس متفــاوت، در میــان 

ــش  ــب افزای ــكن« موج ــازندگان مس ــی« و »س ــالك کلنگ ــكان ام »مال
تمایــل بــرای ســاخت مشــارکتی مســكن شــده اســت. در حــال حاضــر بــه 
واســطه بــروز رویدادهــا التهابــی در بــازار معامــالت مســكن ماننــد افزایــش 
ــای  ــكن، هزینه ه ــن و مس ــت زمی ــد قیم ــاختمانی و رش ــح س ــت مصال قیم
ــش قیمــت  ــی از افزای ــه و از ســوی دیگــر نگران ــش یافت ساخت وســاز افزای
ــن  ــه ای ــی، عرض ــالك کلنگ ــكان ام ــان مال ــدت در می ــن در میان م زمی
ــا ریســک مواجــه کــرده اســت. ایــن گــروه  ــازار فــروش را ب ــه ب امــالك ب
ــا و  ــزان تقاض ــه می ــه ب ــا توج ــون ب ــم  اکن ــد ه ــح می دهن ــكان ترجی از مال
بــا چشــم  انــداز افزایــش بــرای نوســازی در اختیــار ســازندگان قــرار دهنــد 
ــالك  ــن ام ــروش ای ــی از ف ــی ناش ــان احتمال ــطه از زی ــن واس ــه ای ــا ب ت
ــت  ــدد قیم ــش مج ــران افزای ــازندگان نگ ــد س ــک دور بمانن ــده نزدی در آین
زمیــن، هزینه هــای ســاخت و همچنیــن تشــدید کمبــود عرضــه فایل هــای 
ــد  ــح می دهن ــرای ســاخت مشــارکتی مســكن هســتند کــه ترجی مناســب ب

ــد. ــكان کنن ــا مال ــه مشــارکت ب ــدام ب ــریع تر اق ــه س هرچ
*تحوالتبهارهمسكن

در ســه ماهــه اول  ســال 1397 تعــداد معامــالت آپارتمــان هــاي مســكوني 
ــب 5 ، 19/1 و 14/9 هــزار واحــد مســكونی رســید،  ــه ترتی شــهر تهــران ب
در فروردیــن مــاه حجــم معامــالت بســیار پاییــن بــود کــه مــی تــوان ایــن 
کاهــش حجــم را مرتبــط بــا فضــای ملتهــب ســه ماهــه منتهــی بــه اســفند 
ــرداد  ــرداد شكســت و در خ ــن ســكوت در اردیبهشــت و خ ــا ای دانســت، ام
مــاه نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل 22/1 و 3/1 را رقــم زد، 
متوســط قیمــت در بهــار بــه ترتیــب مــاه 55/3 ، 59/8 و 65/1 میلیــون ریــال 

رقــم خــورد کــه نشــان از مســیر افزایشــی در آینــده دارد.
بررســي توزیــع تعــداد واحدهــاي مســكوني معاملــه شــده در شــهر تهــران 
بــه تفكیــک عمــر بنــا در فروردیــن نشــان از آن دارد از 5046 معاملــه واحــد 
ــد و  ــادل 42/5 درص ــهمی مع ــال س ــر 5 س ــا عم ــای ب ــد ه ــكونی واح مس
کاهــش 3/2 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل و افزایش ســهم 
واحــد هــای 6 تــا 10 ســال و بیــش از 15 ســال افــزوده شــده اســت، در مــاه 

 توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا
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ــه  ــالت ب ــداد معام ــت تع ــی اردیبهش ــار یعن دوم به
19107 واحــد رســید کــه مجــددا ســهم واحــد هــای 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــر 5 ســال نســبت ب ــا عم ب
قبــل کاهــش را نشــان مــی دهــد و ماننــد فروردیــن 
مــاه ســهم واحــد هــای بــاالی 6 ســال بیشــتر شــده 
اســت، در آخریــن مــاه بهــار نیــز 14886 معاملــه بــه 
ثبــت رســید کــه واحــد هــای زیــر 5 ســال ســاخت 
ماننــد مــاه هــای قبــل بیشــترین ســهم را بــه خــود 
ــاه  ــد م ــز مانن ــاه نی ــن م ــی ای ــد ول اختصــاص دادن
هــای اول و دوم امســال رونــد کاهشــی خریــد 
ســاختمان هــای زیــر 5 ســال را نشــان مــی دهــد.

توزیــع تعــداد معامــالت انجــام شــده بــر حســب 
ــاه  ــن م ــف شــهر تهــران در فروردی مناطــق مختل
حاکــی اســت منطقــه 5 بــا 13/5 درصــد بیشــترین 
ســهم را در بیــن مناطــق 22 گانــه دارد و مناطــق 

ــاه دوم ســال 97  ــرار داشــت، در م ــروش ق ــه 5 در صــدر ف ــز منطق ــد، در اردیبهشــت نی ــام دوم بســر مــی برن ــا 8/4 درصــد مشــترکا در مق 2 و 4 ب
منطقــه 5 بــا 12/8 درصــد و منطقــه 4 بــا 8/9 و منطقــه 7/9 درصــد پــر فــروش تریــن مناطــق هــای شــهر تهــران بودنــد، در خــرداد نیــز منطقــه 5 
بــا 13/9 درصــد بیشــترین درصــد را در بهــار بــه خــود اختصــاص داد و مناطــق 4 و 2 بــه ترتیــب بــا 8/9 و 8/3 درصــد در رتبــه هــای بعــدی بودنــد.
در بهــار متوســط قیمــت یــک متــر مربــع زیــر بنــاي واحــد مســكوني معاملــه شــده از طریــق بنــگاه هــاي معامــالت ملكــي شــهر تهــران بــه ترتیــب 
ــا رشــد تقریبــی 54 درصــد و کمتریــن رشــد متوســط  ــه منطقــه 5 ب ــود، بیشــترین رشــد متوســط قیمــت متعلــق ب ــال ب 55/3 ، 59/8 و 65/1 میلیــون ری
قیمــت متعلــق بــه منطقــه 19 بــا 10 درصــد بــود. بیشــترین قیمــت معاملــه مســكن در بهــار بــه ترتیــب 11/6، 12/5 و 14/1 میلیــون تومــان متعلــق بــه 
منطقــه 1 و کمتریــن آن 2/6، 2/7 و 2/9 متعلــق بــه منطقــه 18 شــهرداری تهــران بــود. در ســه ماهــه نخســت تعــداد معامــالت آپارتمــان هــاي مســكوني 
شــهر تهــران بــه 39 هــزار واحــد بــود کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال پیــش از آن، 2 / 5 درصــد افزایــش نشــان مــي دهــد.  در ایــن مــدت متوســط 
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قیمــت یــک متــر مربــع بنــاي واحــد مســكوني معاملــه شــده از طریــق بنــگاه هــاي معامــالت ملكــي در شــهر تهــران 6/1 میلیــون ریــال بــوده اســت کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 36/8  درصــد افزایــش نشــان مــي دهــد.

توزیــع فراوانــی تعــداد واحــد هــای بــر حســب یــک متــر مربــع نشــان مــی دهــد کــه واحــد هایــی بــا میانگیــن قیمتــی 2/5 تــا 3 میلیــون تومــان بــه 
ازای هــر متــر مربــع بــا 10/7 درصــد بیشــترین ســهم از بــازار را در فروردیــن بــه خــود اختصــاص داده انــد امــا در اردیبهشــت و خــرداد واحــد هــای 3 الــی 
3/5 تــا 4 میلیــون از جذابیــت بیشــتری بــرای خریــداران برخــوردار بــود البتــه مــی تــوان افزایــش قیمــت واحــد هــای مســكونی را نیــز دلیــل ایــن چرخــش 
دانســت، در فروردیــن حجــم معامــالت بــه گونــه ای رقــم خــورد کــه 57/7 درصــد از واحــد هــای فــروش رفتــه بــه قیمــت کمتــر از متوســط قیمــت یعنــی 

5/5 میلیــون تومــان تعلــق داشــت.
توزیــع فراوانــي تعــداد واحدهــاي مســكوني معاملــه شــده بر حســب ســطح 
زیربنــاي هــر واحــد مســكوني در بهــار نشــان مــی دهــد بیشــترین حجــم 
معاملــه بــه خانــه هــای بــا متــراژ 60 تــا 70 متــر اســت کــه 15/4 درصــد 
را بــه خــود اختصــاص داده، واحــد هــای بــا متــراژ 50 تــا 60 متــر بــا 15/1 
ــه  ــا 12/1 درصــد در رتب ــر ب ــا 80 مت ــراژ 70 ت ــا مت درصــد و واحــد هــای ب
ــاي  ــداد واحده ــي تع ــع فراوان ــن توزی ــتند. همچنی ــرار داش ــدی ق ــای بع ه
مســكوني معاملــه شــده بــر حســب ســطح ارزش هــر واحــد نیــز حاکــی از 
ــا 20/3 درصــد  ــا 200 میلیــون تومانــی ب آن اســت کــه واحــد هــای 100 ت
بیشــترین ســهم و واحــد هــای 200 تــا 300 و 300 تــا 400 میلیــون تومانــی 

در رتبــه هــای بعــدی قــرار داشــتند.
در فروردیــن مــاه شــاخص کرایــه مســكن اجــاري در شــهر تهــران و در کل 
مناطــق شــهري نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 10/4 و 9/3 
ــه 11 و  ــا افزایــش کمــی ب درصــد را نشــان داد در اردیبهشــت ایــن رقــم ب

9/6 رســید و در خــرداد مــاه افزایــش محســوس 12/5 و 10/4 رقــم خــورد.
منبع:

بانک مرکزی ایران

/ هزار ریال
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صنــدوق بیــن المللــی پــول IMF در آخریــن گــزارش خــود از اقتصــاد جهــان نــرخ رشــد 
ــر اســاس ایــن گــزارش در  اقتصــادی ایــران را 4/3 درصــد و تــورم 9/9 اعــام نمــود، ب
ســال 2018 و 2019 رشــد اقتصــادی ایــران باالتــر از کشــورهای نفــت خیــز حــوزه خلیــج 
 IMF فــارس در محــدوده 4 درصــد خواهــد بــود کــه ایــن رقــم نســبت بــه گــزارش قبلــی
حــدود 0/5 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد و تــورم نیــز بــه ترتیــب بــر روی 12/1 و 
12/5 قــرار خواهــد داشــت. نــرخ بیــکار نیــز از 11/8 درصــد در ســال 2017 بــه 11/7 و 
11/6 خواهــد رســید. در مقایســه رشــد اقتصــادی عربســتان ســعودی، امــارات و قطــر  در 
ســال 2017، بــه ترتیــب منفــی 7/ 0 ، 0/5 و 2/1 بــوده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش 

رشــد اقتصــادی جهــان در ســال 2017 تــا 3/8 درصــد تقویــت شــده اســت.

*تثبيتنرخدستوریسودبانكی
از شــهریور ســال گذشــته بانــک مرکــزی بــا فشــار همــه جانبــه توانســت نــرخ 
دســتوری ســود بانكــی را تثبیــت کنــد، و ایــن آغــاز تمامــی مشــكالتی اســت کــه 
امــروز اقتصــاد مــا بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. فعــاالن اقتصــادی از چنین 
ســیگنال هایــی براحتــی نمــی گذارنــد، بانــک مرکــزی در پی جبــران این اشــتباه با 
انتشــار اوراق و افزایــش نــرخ ســود بــا ترفندهــای مالــی ســعی در کنتــرل حرکــت 
نقدینگــی داشــت کــه بــا عرضــه دالر بــا اختــالف فاحــش نســبت بــه معامــالت 
بــازار نــه تنهــا کنترلی صــورت نگرفــت بلكه فضای ســفته بازی را بســیار گســترده 

تــر از قبــل کــرد.
ــی شــود و  ــداد م ــت اقتصــادی قلم ــک واقعی ــرخ دالر ی در حــال حاضــر رشــد ن
بخــش مهمــی از تقاضــای موجــود در بــازار ارز را ناشــی از هــراس از آینــده اقتصادی 
کشــور دانســت. فعــاالن اقتصــادی برخــالف مدیــران باالدســتی بــا دقت بیشــتری 
متغیرهــای اقتصــادی را رصــد می کننــد و همواره بیشــترین ســود را از ایــن جریانات 
بــرده انــد. در ایــن میــان اگــر عــزم اصــالح اقتصــادی وجــود داشــته باشــد بــورس 

ابــزار مناســب و شــاید بهتریــن راهــكار بــرای عبــور از وضعیــت کنونــی اســت.

*اولويتهایسياستگذاراندربازارسرمايه
اولویــت  در  جهــان  کشــورهای  تمامــی  در  ســرمایه  بــازار  توســعه 
ــن  ــه ای ــاختی ب ــزاری و زیرس ــار اب ــا دو رفت ــه ب ــرار دارد ک ــتگذاری ق سیاس
ــعه  ــه توس ــی ب ــوع بخش ــا تن ــرش اول ب ــید، در نگ ــوان رس ــی ت ــم م مه
ــا  ــازار ب ــعه ب ــرش دوم توس ــی و در نگ ــای مال ــش ابزاره ــا افزای ــازار و ب ب
تامیــن زیرســاخت هــای حقوقــی و قانونــی اســت، بــا بررســی بــورس هــای 
ــه ســادگی یافــت کــه راه کار دوم الگــوی بســیاری از  ــوان ب جهــان مــی ت
کشــورها مــی باشــد، نهــاد ناظــر بــا تمرکــز بــر اعمــال قوانیــن، بهبــود زیــر 
ســاخت هــای قانونــی، توســعه ابزارهــا و بــا تمرکــز بــر حمایــت از حقــوق 
ســرمایه گذاران به خصــوص ســرمایه گذاران خــرد، رشــد طبیعــی بــازار 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــح را ب ــیر صحی ــن عرضــه و تقاضــا در مس ــرار گرفت و ق
داشــت. امــا در ایــران نگــرش اول یعنــی رویكــرد ابــزاری را بــرای توســعه 
ــای  ــتر ابزاره ــه بیش ــی هرچ ــه در آن معرف ــردی ک ــت. رویك ــده اس برگزی
ــی  ــرمایه و چشم پوش ــازار س ــه ب ــرای ورود ب ــرکت ها ب ــویق ش ــد، تش جدی
ــورس  ــه چشــم مــی خــورد، ســازمان ب ــی ب از برخــی اســتانداردهای نظارت

فرازوفرودبازارسرمايه
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ــد  ــه درآم ــكا ب ــش ات ــران کاه ــادار ای و اوراق به
ــی  ــای هم افزای ــدار، ارتق ــی پای ــن مال ــی و تامی نفت
ــالمت  ــازمانی، س ــكاری فراس ــازمانی و هم درون س
ــر  و شــفافیت مالــی- اداری، مشــارکت فعــال و موث
ــوان  ــش ت ــذاری، افزای ــت گذاری و قانون گ در سیاس
ــعه  ــاط،  توس ــت انضب ــور، تقوی ــی کش ثروت آفرین
و  ســازمانی  و  انســانی  ســرمایه های  هدفمنــد 
ایجــاد و یكپارچه ســازی ســامانه های اطالعــات 
مدیریتــی و عملیاتــی بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی 
ــر  ــه کوچكت ــا 39 برنام ــداف را ب ــن اه ــد و ای ده
ــوان  ــی ت ــی آن م ــا بررس ــه ب ــوده ک ــردی نم راهب
ــازمان  ــن س ــگاه ای ــه ن ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــاد  ــا نه ــت. ام ــی اس ــعه ای و ترویج ــی توس نگاه
ــاد و  ــدف ایج ــار ه ــكار چه ــر SEC در آمری ــر ب ناظ
حفــظ محیــط قانونــی اثربخــش، ترویــج و الــزام بــه 
پیــروی از قوانیــن فــدرال آمریــكا در حــوزه بــورس و 
اوراق بهــادار، تســهیل دسترســی بــه اطالعاتــی کــه 
ــه  ــات آگاهان ــاذ تصمیم ــرای اتخ ــرمایه گذاران ب س
بــه آن نیــاز دارنــد و بهبــود عملكــرد SEC از طریــق 
ــی و  ــانی، مال ــرمایه انس ــه س ــیج س ــت و بس مدیری
اطالعاتــی را در اســتراتژی خــود تعریــف نمــوده انــد.

*ابزارهایمالی!
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت پــس از شكســت 
ــی  ــای مال ــه ابزاره ــورس در ارای ــازمان ب ــای س ه
نظیــر اوراق آتــی ســهام، پاییــن بــودن حجــم 
ــا  ــه ب ــازار در مقایس ــه ارزش ب ــبت ب ــالت نس معام
و  تو در تــو  مالكیت هــای  وجــود  بازارهــا،  ســایر 
ــت  ــازار، حرک ــن در ب ــناور پایی ــهام ش ــی، س هرم
دســته ای و تــوده وار قیمت هــا در بــازار و تــداوم 
ســهم پاییــن بــازار ســرمایه در تجهیــز منابــع 
بــرای بهبــود  بایــد  اقتصــاد کشــور،  مالــی در 
حقــوق  از  حفاظــت  و  حقوقــی  زیرســاخت های 
ــازار  ســهامداران خــرد در جهــت توســعه مناســب ب

ــد.  ــرمایه بكوش س

*فاينكس2018
ــگاه  ــن نمایش ــاه یازدهمی ــن م ــای فرودی در انته
ــزار  ــس2018( برگ ــه )فاینك ــک و بیم ــورس، بان ب
ایــن  محمــدی  شــاپور  منظــر  از  کــه  شــد 
ــته،  ــی داش ــیار خوب ــتاوردهای بس ــگاه دس نمایش
ــش  ــات و دان ــش ارتباط ــت افزای ــار داش وی اظه
ســرمایه گــذاری ثمــره ایــن برگــزاری هــا اســت. 

*جذبسرمايهخارجی
ــر ســر راه هســت کــه مــی  ــی ب ــش هــای فراوان ــز چال ــرای حضــور ســرمایه هــای خارجــی نی ب
تــوان بــه مهمتریــن عوامــل آن اینگونــه اشــاره کــرد: عــدم همكاری هــای مشــترك بــا نهادهــای 
ناظــر معتبــر دنیــا، چنــد  نرخــی بــودن ارز در ایــران، مشــكالت مربــوط بــه افتتــاح حســاب بانكــی 
ــی،  ــذاران خارج ــرمایه  گ ــرای س ــخص ب ــرم مش ــود ف ــا، نب ــوی خارجی ه ــود از س ــت س و دریاف
ــدم  ــادی، ع ــو ع ــوان عض ــكو به عن ــران در آیس ــور ای ــران، حض ــتودین ها در ای ــور کاس ــدم حض ع
ــک مرکــزی  ــف بان ــی، همــكاری ضعی ــن بین الملل ــا قوانی ــران ب ــن ســرمایه گذاری ای ــق قوانی تطاب
ــای  ــش ه ــته کننده چال ــی و خس ــل اداری طوالن ــورس و مراح ــازمان ب ــا س ــا ب ــر نهاده و دیگ
ــا  ــه ب ــتا و در مقابل ــن راس ــت. در ای ــران اس ــرمایه ای ــازار س ــی در ب ــرمایه گذاران خارج ــور س حض
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــد ب ــران ارش ــا مدی ــدار ب ــورس در دی ــازمان ب ــس س ــا ریی ــش ه ــی از چال برخ
ــالح و  ــود: اص ــوان نم ــرد و عن ــاره ک ــال 97 اش ــرای س ــازمان ب ــن س ــی ای ــات 13 بخش اقدام
ــالك و  ــدوق ام ــتورالعمل صن ــن دس ــرمایه گذاری، تدوی ــای س ــنامه صندوق ه ــازی اساس یكسان س
مســتغالت، عملیاتــی کــردن حســاب معامالتــی کارگــزاران، اصــالح دســتورالعمل خریــد اعتبــاری، 
ــی،  ــه انضباط ــری در آیین نام ــزاران، بازنگ ــابداری کارگ ــای حس ــازی ثبت ه ــتورالعمل یكسان س دس
ــن برنامــه جامــع پیشــگیری از تخلفــات،  ــر، تدوی ــی و کاهــش مقــررات دســت و پاگی مقررات زدای
رســیدگی بــه مــوارد مهمــی همچــون دامنــه نوســان و حجــم مبنــا، تدویــن دســتورالعمل فــروش 
اســتقراضی و تدویــن دســتورالعمل قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه روی ســبد ســهام را در برنامــه 

ــم داشــت.  کاری خواهی
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*بهاربازاربورس
بــازار بــورس در پایــان 15 و 16 فروردیــن بــه ترتیــب بــا 147 و 64 واحــد 
رشــد کــرد و در شــانزدهم فروردیــن در ســطح 97 هــزار و 150 واحــد قــرار 
گرفــت. میانگیــن ارزش معامــالت در 6 روز کاری - معامالتــی ســال 97 بــه 
زحمــت بــه 52 میلیــارد تومــان می رســد. در پایــان فروردیــن و در مجمــوع 
ــارد  ــه ارزش حــدود 1470 میلی ــون ســهم ب ــارد و 454 میلی ــش از 8 میلی بی
تومــان در بیــش از 718 هــزار نوبــت معامالتــی داد و ســتد شــد بــدون در 
نظــر گرفتــن معامــالت بلوکــی، متوســط حجــم معامــالت روزانــه در ایــن 
ــازه زمانــی حــدود 564 میلیــون ســهم بــوده اســت. متوســط ایــن متغیــر  ب
ــط  ــته اســت. متوس ــت داش ــدود 28 درصــد اف ــته ح ــاه گذش ــه م نســبت ب
ــه  ــدود 30 درصــدی نســبت ب ــت ح ــا اف ــز ب ــن نی ــالت فروردی ارزش معام
اســفند ســال 96 بــه حــدود 94 میلیــارد تومــان رســید. همچنیــن متوســط 
ــن  ــه میانگیــن ای ارزش معامــالت خــرد ســهام در مــاه فروردیــن نســبت ب
متغیــر در کل ســال 96 افــت بیــش از 31 درصــدی را تجربــه کــرد. موضوعی 
کــه ســیطره فضــای تردیــد و احتیــاط را در معامــالت ســهام تاییــد می کنــد. 
صندوق هــای ســرمایه گذاری اعــم از صندوق هــای ســهامی، بادرآمــد 
ــاخص  ــه ش ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــه بازده ــل معامل ــط و قاب ــت، مختل ثاب
بــورس داشــتند، بیشــترین ســود و زیــان بــه ثبــت رســیده در ایــن مــاه نیــز 
ــن   ــی مهم تری ــائل ژئوپلتیك ــود. مس ــهامی ب ــای س ــه صندوق ه ــوط ب مرب
ــر تــک  ــت مبنــی ب دلیــل کم رمقــی معامــالت اســت. در پــی تصمیــم دول
ــازار ســرمایه در  نرخــی کــردن دالر و اعــالم رقــم 4200 تومــان شــرایط ب
هــم پیچیــد، بــه شــكلی کــه شــاخص بــا افــت 0/4 درصــدی مواجــه شــد، 
در پــی ایــن خبــر ســهام صــادرات محــور بــورس مــورد توجــه ســرمایگذاران 

قــرار گرفــت و صنایــع خودرویــی نیــز شــاهد عقــب نشــینی بودنــد. شــواهد 
ــتوری دالر  ــرخ دس ــا ن ــده ب ــارات از آین ــه انتظ ــی داد ک ــان م ــار نش و آم
ــوان مثــال شــرکت های زیر مجموعــه پتروشــیمی  ــه عن ــدارد. ب ــی ن همخوان
ــرخ ارز  ــا ن ــد و ب ــه می کردن ــه ای تهی ــرخ ارز مبادل ــا ن ــه خــود را ب مــواد اولی
ــرخ  ــا حــذف اختــالف ن ــر همیــن اســاس ب ــه فــروش می رســاندند. ب آزاد ب
دالر مبادلــه ای و آزاد  و کاهــش نــرخ واحــد دالر، پتروشــیمی ها از دو جنبــه 
ــرخ دالری  ــا تضعیــف وضعیــت ســود آوری مواجــه می شــوند، اول آنكــه ن ب
ــن شــرکت ها اختصــاص می یافــت، افزایــش  ــه ای ــواد اولی ــه م ــه تهی کــه ب
ــر  ــوی دیگ ــان( و از س ــه 4200 توم ــان ب ــت )از 3780 توم ــرده اس ــدا ک پی
ــه اســت.  ــن شــرکت ها کاهــش یافت ــی ای ــروش صادرات ــرخ تســعیر ارز ف ن

ــود.  ــرآورد می ش ــاس ب ــن اس ــر همی ب
بــورس اوراق بهــادار تهــران در آخریــن هفتــه اردیبهشــت شــاخص بــورس 
بــا رشــد 1/3 بــه هفتــه ای سراســر ســبز را پشــت ســر گذاشــت، ایــن تغییر 
ــكا  ــای آمری ــی تحریم ه ــش کارآی ــه کاه ــی ب ــال خوش بین ــه دنب ــبز ب س
اســت. ایــن مســیر افزایشــی در هفتــه اول خــرداد نیــز ادامــه پیــدا کــرد و 
معاملــه گــران را از فــاز احتیاطــی خــارج نمــود اظهــار نظرهــای مختلــف 
ــی از شــرکت های کوچــک و  ــژه اعــالم پوشــش حمایت ــه وی ــا ب اروپایی ه
متوســط موجــب ایــن امیــدواری شــده بــود. در بازارهــای مــوازی کاهــش 
قیمــت ارز و ســكه بــه صــورت مقطعــی بــه انتقــال بخشــی از منابــع مالــی 
بــه ســمت بــازار ســهام منجــر شــد کــه در ایــن شــرایط در روز بیســت و 
ششــم ایــن مــاه بــازار ســهام در حالــی کــه بــا عرضه هــای ســنگینی نیــز 
دســت بــه گریبــان شــده بــود و بتوانــد بــه رشــد 34 واحــدی شــاخص کل 
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ــزار و 940 واحــد برســد.  ــم 94 ه ــه رق ــازار ب ــد و در انتهــای ب دســت یاب
شــاخص کل هــم  وزن نیــز بــا افزایــش 10 واحــدی عــدد 17 هــزار و 126 

واحــد را بــه نمایــش گذاشــت. 
ــارد  ــار 800 میلی ــال 97 انتش ــاه س ــن م ــازمان در دومی ــدام س ــر اق دیگ
تومــان اوراق اجــاره مبتنــی بــر ســهام شــرکت مخابــرات ایــران بــود کــه 
ــم  ــه در حج ــی ک ــش خصوص ــی بخ ــن مال ــن  تامی ــوان بزرگ تری ــه  عن ب
ــردن  ــه ک ــا وثیق ــران ب ــود و ناش ــكن ب ــورد ش ــن رک ــن ضام ــدون رک و ب
ــا شــتاب بیشــتری  ــازار بدهــی را ب ــد انتشــار اوراق در ب ســهام خــود، رون
ــی  ــن مال ــت تامی ــب جه ــاز و کارهای مناس ــاد س ــرد. ایج ــد ک ــی خواهن ط
ــرمایه  ــازار س ــای ب ــی ترین کارکرده ــن و اساس ــی از مهم تری ــا یك بنگاه ه

اســت.
ــه شــرایط پیــش آمــده پیــش بینــی مــی شــود مقصــد نهایــی  ــا توجــه ب ب
نقدینگــی در صــورت عــدم رخ دادن اتفــاق غیــر مترقبــه بــورس باشــد. آینــده 
ــه  ــت دارد ک ــن موضــوع حكای ــای کالن از ای ــایر متغیره ــن س ارز و همچنی
بــورس شــرایط  الزم را بــرای جــذب نقدینگــی دارد. در ایــن میــان عــالوه 
ــیل  ــا پتانس ــر بازاره ــهام، دیگ ــادی از س ــل بنی ــد عوام ــت قدرتمن ــر حمای ب

مناســبی بــرای رشــد قیمــت ندارنــد. بــازار ارز و ســكه در ماه هــای گذشــته 
تــا حــدودی از تــب و تــاب قیمتــی فاصلــه گرفتنــد. در بخــش مســكن نیــز 
بــه عقیــده کارشناســان در مــاه هــای اخیــر رویــه افزایــش قیمــت بــه شــدت 

قبــل نخواهــد بــود. 
ــابقه 2  ــش بی س ــا جه ــرداد ب ــن روز خ ــت و چهارمی ــورس در بیس ــر ب نماگ
ــه  ــكنی ب ــه کانال ش ــت س ــا ثب ــید و ب ــان رس ــه پای ــدی ب ــزار و 768 واح ه
ــش از  ــه بی ــرد را ب ــالت خ ــید. ارزش معام ــد رس ــزار و 146 واح ــم 99 ه رق
400 میلیــارد تومــان رســاند کــه ایــن رقــم از 17 فروردیــن 94 تكــرار نشــده 
ــه مباحــث  ــوان ب ــن محــرك رشــد در آن روز ســهام را می ت اســت. مهم تری
ــاط  ــی ارتب ــارات تورم ــا ناشــی از انتظ ــش قیمت ه ــا و افزای ــن روزه ارزی ای
داد. اختــالف نــرخ ارز در بــازار غیررســمی و رســمی بســیاری را نســبت بــه 
ــرده  ــدوار ک ــرکت ها امی ــودآوری ش ــر دالر در س ــای باالت ــكاس نرخ ه انع
ــد  ــان نقدینگــی در صف هــای خری ــارد توم ــه  108 میلی ــا توجــه ب اســت، ب
ــه  ــد ک ــی مان ــاه باق ــرداد م ــارم خ ــالت بیســت و چه ــان معام ســهام در پای

انتظــار تــداوم صعــود در آغــاز معامــالت هفتــه آینــده را مــی دهــد.
شــاپور محمــدی در حاشــیه نشســت شــورای معاونــان وزارت امــور اقتصــادی 
ــرمایه  ــازار س ــل ب ــی از مح ــای نفت ــی پروژه ه ــن مال ــاره تامی ــی درب و دارای
ــای  ــار اوراق پروژه ه ــاره انتش ــم درب ــال و نی ــک س ــت ی ــت: وزارت نف گف
ــدوق  ــدازی صن ــم و راه ان ــرای تنظی ــی ب ــتند، برنامه های ــره داش ــی مذاک نفت
پــروژه نفتــی انجــام شــده کــه در مــاه هــای آینــده ایــن صنــدوق در بــازار 
ــازار ســرمایه در تامیــن  ــه نقــش ب ــی شــود. وی در پاســخ ب ســرمایه عملیات
مالــی پروژه هــای نفتــی پــس از تحریم هــای جدیــد آمریــكا و لغــو یكطرفــه 
برجــام تصریــح کــرد: ســازمان بــورس بــا توجــه بــه اینكــه ابــزار اســالمی 
متعــددی ماننــد اوراق ســلف، اوراق اجــاره، اوراق رهــن، اوراق وکالــت، اســناد 
خزانــه، صكــوك اســتصناع و انــواع دیگــر اوراق مالــی اســالمی را در اختیــار 

دارد، امــكان هــر نــوع تامیــن مالــی دور از دســترس نیســت.
پــس از 26 مــاه ارزش معامــالت خــرد رکــورد دیگــری را ثبــت کــرد 
معامــالت ســهام در 28 خــرداد بــه رقــم 435  میلیــارد تومــان رســید کــه از 
ــود، جهــش 6 پلــه ای شــاخص کل در  ــه نشــده ب فروردیــن ســال 95 تجرب
ــن دســته  ــی حضــور پررنــگ ســهامداران حقیقــی و اشــتیاق کم ســابقه ای پ
ــازار در  ــازار در ســمت خریــد بــود. مشــارکت مالــكان حقیقــی ب از فعــاالن ب
ــی از  ــارد تومان ــه انتقــال مالكیــت بیــش از 140 میلی ســمت خریــد منجــر ب

ــد. ــرد ش ــاالن خ ــوی فع ــه پرتف ــی ب ــران حقوق ــبد معامله گ س

منابع:
بانک مرکزی ایران

sena.ir

tsetmc.com

seo.ir

donya-e-eqtesad.com  روزنامه دنیای اقتصاد
yjc.ir خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
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انتخابسيستمبهينهیسازهای
TOPSISبراسـاسرويكـرد

چكيده 
انتخــاب سیســتم مناســب ســازه اي بــرای ســاختمان، یكــی از 
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــم هــا محســوب مــی گــردد. ب ــن تصمی مهمتری
معیارهــای متفــاوت در انتخــاب سیســتم یــک ســازه، ارایــه ی 
ــاب  ــور انتخ ــه منظ ــب ب ــری مناس ــم گی ــت تصمی ــكاری جه راه
ــه،  ــر هزین ــه نظــر مــی رســد. عــالوه ب ــه، ضــروری ب سیســتم بهین
ــت،  ــرا، کیفی ــهولت اج ــرا، س ــرعت اج ــد س ــری مانن ــای دیگ معیاره
ــره در  ــودن، دوام و غی ــق ب ــوزی، عای ــش س ــر آت ــت در براب مقاوم
انتخــاب و تصمیــم گیــری دربــاره ی سیســتم هــای ســازه ای 
ــای  ــتم ه ــق سیس ــن تحقی ــد. درای ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تاثی را تح
ــی،  ــب تونل ــورد گــرم، روش قال ــی، فــوالدی ن پیــش ســاخته ی بتن
بررســی  مــورد   Tronco و   3D Sandwich Panels  ،ICF، LSF

ــازه اي،  ــای س ــن سیســتم ه ــدی ای ــت بن ــرای اولوی ــد. ب قرارگرفتن
ــد،  ــب پرسشــنامه اخــذ گردی نظــر کارشناســان و متخصصیــن در قال
ــتفاده  ــا اس ــر ب ــد و در آخ ــكیل گردی ــری تش ــم گی ــس تصمی ماتری
ــه  ــباهت ب ــاس ش ــازه اي براس ــای س از روش TOPSIS، سیســتم ه
ــه معیارهــای مــورد  ــا توجــه ب ــه بنــدی شــدند. ب ــده آل رتب حــل ای
بررســی و نظــر کارشناســان، سیســتم پیــش ســاخته بتنــی بــا توجــه 
ــاال،   ــودن مزایایــی همچــون ســهولت و ســرعت اجــرای ب ــه دارا ب ب
قابلیــت اجــرا در تمامــی شــرایط جــوی، زمــان اجــرا و هزینــه هــای 

ــد. ــایی گردی ــتم شناس ــن سیس ــه تری ــر، بهین روشنک میرحسینیکمت

*مقدمه 
ســاالنه صدهــا میلیــون مترمربــع ســاختمان بــا کاربــری هــای تجــاری، مســكونی و اداری بــا مشــخصات ســازه ای و معمــاری متفــاوت در مناطــق مختلــف 
کشــور ســاخته مــی شــود. سیســتم ســازه ای از قســمت هــای مهمــي اســت کــه بخــش وســیعی از ســاختمان را در بــر مــی گیــرد. انتخــاب بهتریــن نــوع 
سیســتم ســازه ای بــا توجــه بــه تنــوع زیــاد، بــرای مهندســان کار دشــواری اســت. امــروزه بــا توســعه تكنولــوژی، تولیــد و عرضــه مصالــح جدیــد بــه عنــوان 
ســازه و بــا توجــه بــه مزایــا و معایــب هــر کــدام از محصــوالت براســاس معیارهــای مختلــف، انتخــاب بهتریــن نــوع آن کار پیچیــده ای مــی باشــد. عــالوه 
بــر هزینــه، معیارهــای دیگــری ماننــد ســرعت و ســهولت اجــرا، کیفیــت، مقاومــت در برابــر آتــش ســوزی، عایــق بــودن، دوام، میــزان مصــرف انــرژی و 
پایــداری در انتخــاب و تصمیــم گیــری موثــر مــی باشــد. از ایــن رو مهندســان و طراحــان بایســتی از مزایــا و معایــب هــر کــدام از سیســتم هــای ســازه اي 
اطــالع داشــته تــا بــا توجــه بــه نیــاز طراحــی و پــروژه، از بهتریــن سیســتم هــا اســتفاده نماینــد. بــا توجــه بــه وجــود معیارهــای متفــاوت در انتخــاب سیســتم 

. )2012 , W. Pan et al(ســازه اي، وجــود یــک راه حــل مناســب جهــت در نظــر گرفتــن همــه مــوارد ضــروری بــه نظــر مــی رســد
از ابزارهــای تصمیــم ســازی، تكنیــک هــای تصمیــم گیــری چنــد معیــاره اســت و امــروزه بــه صــورت گســترده ای در علــوم مختلــف مــورد اســتفاده 
 Rita ،قــرار گرفتــه اســت. از ایــن روش هــا بــه منظــور انتخــاب یــک گزینــه و یــا الویــت بنــدی گزینــه هــا، اســتفاده مــی گــردد. در ســال 2010 میــالدی
Liaudanskiene و همكارانــش، راه حــل هــای ایمنــی فرآینــد ســاخت را بــا اســتفاده از روش TOPSIS ارزیابــی نمودنــد و مشــكل انتخــاب راه حــل هــای 
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ایمنــی فرآینــد ســاخت را کــه ســالمت کارکنــان و ایمنــی محــل ســاخت 
 ,et al R.Liaudanskiene1(را تضمیــن مــی کنــد مــورد مطالعــه قــرار دادنــد
2009( . در ســال 2011 میــالدی، آقــای امیررضا کریمــی آذری و همكارانش 
 TOPSIS ریســک هــای موجــود در صنعــت ســاختمان را بــا اســتفاده از روش
ارزیابــی نمودنــد)KarimiAzari et al, 2011( . در ســال 2015 میــالدی، 
WU Xianguo و همكارانــش از روش TOPSIS بــرای انتخــاب نــوع پوشــش 

تونــل متــرو اســتفاده نمودنــد، بــرای ایــن منظــور یــازده شــاخص همچــون 
نیازمنــدی هــای طراحــی و برنامــه ریــزی، شــرایط هیدرولوژیكــی و عوامــل 
ــا  ــر شــاخص ب ــی ه ــن پژوهــش وزن ده ــده شــدند. در ای محیطــی برگزی
بهــره گیــری از ترکیــب روش هــای وزن دهــی هــدف گــرا و موضــوع گــرا 
ــرای محاســبات کمــی اســتفاده شــد و  تعییــن شــدند و از روش TOPSIS ب
ــوان  ــه عن ــده آل داشــت ب ــه طــرح ای طرحــی کــه بیشــترین نزدیكــی را ب
ــد)Xianguo et al, 2015( . در ســال 2015  ــه انتخــاب گردی گزینــه ی بهین
ــیون  ــرای کمیس ــی، ب ــش در پژوهش ــالدی، Xianqi Zhang و همكاران می
ارزیابــی مناقصــه ی پــروژه، مــدل TOPSIS را مــورد اســتفاده قــرار دادنــد، 
چگونگــی ارزیابــی در کمیســیون مناقصــه پــروژه یكــی از مشــكالت 
ــد مطالعــه جامــع مشــخصات  ــاره اســت و نیازمن ــد معی ــری چن ــم گی تصمی
تمامــی پارامترهــا مــی باشــد، در ایــن تحقیــق تكنیــک انتخــاب گزینــه ی 
ــنهاد  ــده آل )روش TOPSIS( پیش ــه ای ــا گزین ــابهت ب ــق مش ــر از طری برت
 Zhang et(.ــد ــه ش ــه کار گرفت ــروژه ب ــه پ ــی مناقص ــرای ارزیاب ــد و ب گردی
ــناس  ــق ش ــفیعی ح ــینا ش ــای س ــالدی، آق ــال 2016 می al, 2015(  در س

ــا  ــی ســاخت ســد را ب ــا اســتفاده از مــدل TOPSIS ریســک هــای احتمال ب
 Shaffiee(.اســتفاده از مطالعــه ی مــوردی ســد خاکــی علویــان ارزیابــی نمــود
Haghshenasa et al, 2016(  در ســال 2016 میــالدی، انتخــاب محــل 

 Ozlem ــط ــازی، توس ــتفاده ازTOPSIS  ف ــا اس ــتان ب ــک بیمارس ــاخت ی س
Senvar صــورت گرفــت، در ایــن بررســی یــک روش جدیــد تصمیــم گیــری 

ــه  ــری، ب ــم گی ــای تصمی ــت ه ــازی حال ــای ف ــه ه ــاره، مجموع ــد معی چن
ــن روش  ــه شــده اســت. ای ــه کار گرفت ــه، ب ــن گزین منظــور انتخــاب برتری
پیشــنهادی بــه منظــور انتخــاب محــل بهینــه ی ســاخت بیمارســتان جدیــد 
در شــهر اســتانبول بــه کار گرفتــه شــده اســت)Senvar et al 2016( . درســال 
2016 میــالدی، Baris Simsek و Tayfun Uygunoglu بــرای بهینــه ســازی 
بتــن مخلــوط پلیمــری از روش TOPSIS اســتفاده نمودنــد، اگرچــه اســتفاده 
از مــواد پلیمــری در بتــن خاصیــت عایــق حرارتــی آن را افزایــش مــی دهــد، 
امــا همزمــان باعــث کاهــش مقاومــت فشــاری بتــن نیــز می شــود. رســیدن 
ــاری  ــت فش ــی و مقاوم ــق حرارت ــت عای ــی از خاصی ــل قبول ــه ســطح قاب ب
 B.(.ــا اســتفاده از روش هــای بهینــه ســازی امــكان پذیــر اســت مطلــوب ب
Simsek et al, 2016(  در ســال 2016 میــالدی، Patcy Paul و همكارانــش 

ــت ســاختمان  ــكار در صنع ــن پیمان ــرای انتخــاب بهتری ــدل TOPSIS ب از م
هنــد اســتفاده نمودنــد، ایــن تحقیــق اهمیــت مــدل هــای تصمیــم گیــری 
ــد. در  ــی نمای ــرح م ــد را مط ــكار در هن ــاب پیمان ــرای انتخ ــاره ب ــد معی چن
ایــن مطالعــه شــرایط مختلــف ارزیابــی مناقصــه شــناخته شــده و در ارتبــاط 
ــی  ــل اســتفاده در ارزیاب ــم گیــری قاب ــزار مــدل هــای مختلــف تصمی ــا اب ب
 .)Paul et al( پیمانــكاران بــا توجــه بــه شــرایط مربوطــه بحــث مــی گــردد

ــا  ــی ب ــالدی، Sangeetha.S و Anila P.V در تحقیق ــال 2016 می در س
اســتفاده از تلفیــق روش AHP و TOPSIS بــه انتخــاب تامیــن کننــدگان 
مصالــح در صنعــت ســاختمان پرداختنــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه 
ــا TOPSIS، روشــی کارآمــد در انتخــاب بهتریــن  روش AHP تلفیقــی ب
عرضــه کننــده مــواد خــام اســت کــه بیشــترین مناســبت را بــرای یــک 
پــروژه ســاخت و اولویــت بنــدی شــرایط یــا نیازمنــدی هــای ســازمان 

. )2016 ,Sangeetha et al( مربوطــه را دارد

*روشتحقيق
ــک  ــن ابزارهــای انتخــاب، تكنی روش TOPSIS یكــی از مناســب تری
ــورت  ــه ص ــروزه ب ــه ام ــت ک ــاره اس ــد معی ــری چن ــم گی ــای تصمی ه
ــرای  ــک ب ــن تكنی ــه اســت. ای ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق گســترده ای م
انتخــاب یــک گزینــه یــا رتبــه بنــدی گزینــه هــا در میــان مجموعــه ای 
از گزینــه هــا بــه کار مــی رود. در روش تصمیــم گیــری چنــد معیــاره، 
ــن  ــای ممك ــه ه ــه گزین ــان کلی ــه از می ــن گزین ــن بهتری ــدف یافت ه
ــش روش  ــن پژوه ــت. در ای ــی اس ــی و کیف ــای کم ــاس معیاره براس
TOPSIS بــه عنــوان یكــي از روش هــای تصمیــم گیــری چنــد معیــاره 

ــدی سیســتم هــای ســازه ای انتخــاب شــده اســت.  ــت بن ــرای الوی ب
در ایــن مقالــه، 7 نــوع سیســتم ســازه ای بــا در نظــر گرفتــن 7 معیــار 
اصلــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده انــد و بــرای انتخــاب بهتریــن 
سیســتم ســازه اي در میــان آن هــا، پرسشــنامه هــا بــه صــورت کیفــی 
و کمــی توســط کارشناســان امتیــاز داده شــده انــد و از نظــرات میانگیــن 
گیــری هندســی بــه عمــل آمــده و ماتریــس تصمیــم گیــری تشــكیل 
شــده اســت. ســپس بــا اســتفاده از روش TOPSIS، سیســتم هــای ســازه 

ای الویــت بنــدی گردیــده انــد. 
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*حجمنمونهوجامعهآماری
بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه کلیــه مهندســان، مشــاوران و کارشناســان جامعــه مــورد مطالعــه بــرای تعییــن حجــم نمونــه از روش کوکــران اســتفاده 

شــده اســت کــه رابطــه آن بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

جامعــه آمــاری )در ایــن تحقیــق 50 نفــر مــی باشــد(.  : Z مقــدار ســطح معنــاداری و درجــه آزادی کــه بــا در نظــر گرفتــن ضریــب اطمینــان 95%، مقــدار 
آن 1,96 بــه دســت مــی آیــد.  : E حداکثــر خطــای قابــل قبــول کــه 5% فــرض شــده اســت. : P نســبت موفقیــت بیــن افــراد نمونــه کــه 50% در نظــر 
گرفتــه شــده اســت.  : N نســبت عــدم موفقیــت p-1=q(( بــا توجــه بــه رابطــه 1، نیــاز بــه توزیــع 44 عــدد پرسشــنامه اســت، کــه ایــن تعــداد پرسشــنامه 

جهــت پاســخگویی کارشناســان و خبــرگان صنعــت ســاخت ارســال گردیــد )خاکــی، 1386(.

*جمعآوریدادهها

ــدا پرسشــنامه ای طراحــی  ــاز، ابت جهــت جمــع آوری داده هــای مــورد نی
گردیــد و بیــن کارشناســان توزیــع گردیــد و بــه هریــک از معیارهــا بــا توجــه 
ــتفاده از  ــا اس ــپس ب ــد. س ــی گردی ــاز ده ــازه اي امتی ــتم س ــوع سیس ــه ن ب
روش میانگیــن گیــری هندســی، نظــرات کارشناســان و خبــرگان را بــه یــک 
عــدد واحــد تبدیــل نمــوده و بــرای ادامــه محاســبات از آن اعــداد اســتفاده 

نمودیــم.

*معرفيسيستمهایسازهايموردارزيابی
ICF .1 : در ایــن سیســتم از ترکیــب بتــن مســلح بــه عنــوان جــزء باربــر 
ــی  ــق حرارت ــن و عای ــب بت ــوان قال ــه عن ــتایرن )EPS( ب ــی اس ــل پل و پان
 )ICF( اســتفاده مــی شــود کــه بــا نــام سیســتم قالــب هــای عایــق مانــدگار

ــهرت دارد. ش
LSF .2 : قــاب هــای فــوالدی ســبک نــورد ســرد یكــی از انــواع سیســتم 
ــات  ــا طبق ــی ب ــاختمان های ــرای س ــرای اج ــه ب ــاختمانی اســت ک ــای س ه
ــن سیســتم از ورق  ــود. ای ــی ش ــتفاده م ــه( اس ــا 5 طبق ــوال ت محــدود )معم
ــرای  ــازه ای ب ــع س ــورت مقاط ــه ص ــده ب ــورد ش ــرد ن ــوالدی س ــای ف ه
تامیــن پایــداری ســاختمان، صفحــات و تختــه هــای گچــی بــه عنــوان نمــا 
و عناصــر تكمیــل کننــده ی ســاختمان تشــكیل مــی شــود. ایــن سیســتم، 
ــه  ــچ و ب ــا اســتفاده از اتصــاالت پی ــب ب ــه صــورت اجــرای خشــک و اغل ب

ــه مــی شــود. ــه کار گرفت ــی ب ــد صنعت روش تولی

ــی  ــق پل ــه عای ــک الی ــتم از ی ــن سیس 3D Sandwich Panels .3 : ای
اســتایرن منبســط شــده در وســط و دو شــبكه ی فلــزی در طرفیــن کــه بــه 
ــه هــم وصــل شــده  وســیله ی مفتــول هــای فلــزی )وادارهــای برشــی( ب
ــبكه  ــر، روی ش ــورد نظ ــل م ــب در مح ــس از نص ــده و پ ــكیل ش ــد، تش ان
هــای فلــزی کــه در طرفیــن قــرارداد، بتــن شــاتكریت مــی شــود. عناصــر 
اصلــی در ایــن سیســتم پانــل هــای دیــواری و ســقفی هســتند و هیــچ گونــه 
عضــو باربــر خطــی ماننــد تیــر یــا ســتون در ایــن سیســتم وجــود نــدارد، لــذا 
ــل  ــد و پان ــده دارن ــر عه ــواری ب ــای دی ــل ه ــی ســازه ای را پان نقــش اصل
ســقفی نیــز بــه صــورت صفحــات باربــر، نیروهــا را بــه پانــل هــای دیــواری 

انتقــال مــی دهنــد.

ــه ای از  ــات لول ــی را قطع ــر اصل ــو عنص ــتم ترونك Tronco .4 : در سیس
ــه هــای گالوانیــزه مــورد  ــد. لول جنــس فــوالد گالوانیــزه تشــكیل مــی دهن
ــنتی  ــای س ــه ه ــی خان ــای چوب ــبیه الواره ــتم، ش ــن سیس ــتفاده در ای اس
متــداول در آمریــكا و کانــادا، بــا مقطــع دایــره مــی باشــند، بــا ایــن تفــاوت 
کــه ایــن لولــه هــا تــو خالــی هســتند و بــه دلیــل وجــود هــوا در داخــل لولــه 
هــا عایــق هــای حرارتــی مناســبی نیــز بــه شــمار مــی رونــد. البتــه قطــر 
ایــن لولــه هــای گالوانیــزه حــدود 20 ســانتی متــر و کمتــر از قطــر الوارهــای 
ــر و  ــتای تغیی ــی در راس ــع گام ــن سیســتم درواق ــداول اســت. ای ــی مت چوب
ــا مصالــح  ایجــاد امكانــات، قابلیــت هــا و شــیوه هــای جدیــد در ترکیــب ب

امــروزی و الهــام از ســاختمان هــای قدیمــی چوبــی اســت. 
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ــر  ــی ب ــات بتن ــتم قطع ــن سیس ــي : در ای ــاخته بتن ــش س ــتم پی 5. سیس
ــاخته  ــش س ــورت پی ــه ص ــر ب ــورد نظ ــخصات م ــا و مش ــه ه ــاس نقش اس
ــه  ــا توجــه ب ــه محــل کارگاه حمــل مــی شــوند. ب ــه ی ســازنده ب از کارخان
ــات  ــه قطع ــبت ب ــا نس ــاخت آن ه ــت س ــه، کیفی ــات در کارخان ــد قطع تولی
تولیــد شــده در کارگاه باالتــر بــوده و از نظــر زمــان اجــرا نیــز، نســبت بــه 
سیســتم هــای متــداول ســریع تــر اســت. بــه طــور معمــول قطعــات مــورد 
نیــاز، در ســه گــروه قطعــات ســقف، دیــوار و قطعــات متفرقــه بــا اســتفاده از 
تجهیــزات و امكانــات مكانیــزه در کارخانــه هــای ســازنده تولیــد مــی شــوند.

6. سیســتم فــوالدي نــورد گــرم : ســازه هــای فــوالدی از تعــدادی تیــر و 
ســتون بــه شــكل قــاب و تعــدادی عناصــر تكمیــل کننــده ی سیســتم، بــه 
ــی تشــكیل مــی شــوند، بدیهــی  ــر نیروهــای جانب ــداری در براب منظــور پای
اســت انتقــال بارهــای افقــی و قائــم از طریــق ایــن اجــزا صــورت مــی گیــرد 
و ســقف بارهــای عمــودی را بــه صــورت افقــی از طریــق تیــر بــه تكیــه گاه 
هــا منتقــل مــی کنــد. سیســتم باربــر قائــم )ســتون هــا( بارهــا را از تكیــه 
گاه هــای تیــر هــا بــه شــالوده انتقــال مــی دهــد. سیســتم هــای مهاربنــدی 
قائــم و افقــی نیــز بارهــای جانبــی ناشــی از بــاد، زلزلــه، فشــار زمیــن و ... 
ــه شــالوده منتقــل مــی کننــد. نصــب و اتصــال اجــزای تیــر، ســتون و  را ب
مهاربنــدی هــای ایــن ســاختمان هــا بــه دو روش جوشــكاری و یــا پیــچ و 

مهــره انجــام مــی شــود. 

ــرای  ــوه ی اج ــل نح ــه دلی ــی ب ــب تونل ــام قال ــي : ن ــب تونل 7. روش قال
ایــن سیســتم و شــكل قالــب هــای فلــزی آن و اجــرای همزمــان دیوارهــا 
ــد  ــی تولی ــه نوع ــن روش ک ــود. ای ــی ش ــالق م ــه آن اط ــا ب ــقف ه و س
صنعتــی ســاختمان بتــن مســلح محســوب مــی شــود، بــا نــام هــای دیگــری 
ماننــد »ســازه ی بتــن آرمــه بــا قــاب پیوســته« یــا »ســازه ی بتــن مســلح 
یكپارچــه« نیــز شــناخته مــی شــود. ایــن روش ســاخت ســازه بیشــتر در بلنــد 

مرتبــه ســازی اســتفاده مــی شــود )گالبچــی و مظاهریــان، 1389(.

*گزينــههــاومعيارهــایمــوردارزيابــیدرانتخــاب
سيســتمهــایســازهاي

ــاده  ــا پی ــه اي و ب ــات کتابخان ــري از مطالع ــره گی ــا به ــه ب ــن مقال در ای
ــه مهندســین بخــش  ــره از جمل ــراد خب ــان اف ــي در می ــک دلف ســازي تكنی
هــاي طراحــي، نظــارت و اجــرا، گزینــه هــا و معیارهــاي مهــم در انتخــاب 
ــاي  ــد. معیاره ــن گردی ــایي و تعیی ــازه اي شناس ــن سیســتم س مناســب تری
زیــر را بــه عنــوان عوامــل موثــر در تصمیــم گیــری سیســتم بهینــه ســازه 

ــم : ــرار مــی دهی ــورد بررســی ق ای، م
ــد  ــي باش ــاب م ــاي انتخ ــن معیاره ــي از مهمتری ــه یك ــه : هزین 1. هزین
ــه  ــوده و ب ــازه ب ــراي س ــح و اج ــه، مصال ــواد اولی ــه ي م ــامل هزین ــه ش ک
پارامترهــاي متعــددي ماننــد مصالــح مصرفــي، نــرخ ارز، مشــكالت مربــوط 
بــه تحریــم، ماشــین آالت مــورد نیــاز، میــزان دسترســي بــه مصالــح و غیــره 

بســتگي دارد.
ــوان عاملــي تاثیرگــذار در زمــان  ــه عن 2. ســرعت اجــرا : ســرعت اجــرا ب

مــورد نیــاز بــراي تكمیــل پــروژه در نظــر گرفتــه مــي شــود و افزایــش آن 
منجــر بــه کاهــش هزینــه ي پــروژه خواهــد شــد. ایــن عامــل بــه مــواردي 
همچــون میــزان تخصــص و تجربــه ي نیروهــاي بــه کار گرفتــه در پــروژه، 
ــره  ــاي کاري و غی ــیفت ه ــداد ش ــاختگي، تع ــش س ــرا، پی ــي اج پیچیدگ

بســتگي دارد.
ــاب  ــذار در انتخ ــل تاثیرگ ــن عوام ــم تری ــرزه اي : از مه ــت ل 3. مقاوم
ــا وزن ســاختمان،  ــرزه اي مــي باشــد کــه ب سیســتم ســازه اي، مقاومــت ل
نــوع اتصــاالت موجــود در ســازه و میــزان شــكل پذیــري ارتبــاط مســتقیم 
ــكل  ــزان ش ــش می ــاختمان و افزای ــش وزن س ــه کاه ــوری ک ــه ط دارد، ب

ــد. ــد ش ــازه خواه ــرزه اي س ــت ل ــش مقاوم ــث افزای ــري، باع پذی
4. عایــق : بــا کاربــرد سیســتم هــاي ســازه اي عایــق، از اتــالف انــرژي 
ــزان  ــمگیري در می ــي چش ــه جوی ــه صرف ــود و در نتیج ــي ش ــري م جلوگی

ــرژي حاصــل خواهــد شــد.  مصــرف ان
ــر شــامل ســادگي اجــراي سیســتم ســازه  ــن پارامت 5. ســهولت اجــرا : ای
اي بــوده و منجــر بــه تســریع اجــرا خواهــد شــد. ســهولت اجــرا بــه عوامــل 
متعــددي از جملــه پیچیدگــي پــروژه، نیــاز بــه کاربــرد تجهیــزات و ماشــین 
آالت خــاص، الزامــات خــاص نقشــه هــاي معمــاري، تاسیســات مكانیــكال 

و الكتریــكال و غیــره بســتگي دارد.
ــي  ــه در بررس ــي ک ــن عوامل ــم تری ــق : از مه ــر حری ــت در براب 6. مقاوم
کیفیــت سیســتم ســازه اي مــد نظــر قــرار مــي گیــرد میــزان مقاومــت آن در 

برابــر آتــش ســوزي و حریــق اســت.
7. تخصــص : ایــن پارامتــر بــه مــواردي همچــون دسترســي بــه نیروهــاي 
ــزان  ــر می ــه آمــوزش، تاثی ــع انســاني ب ــاز مناب ــزان نی ــه، می ــا تجرب بومــي ب
تخصــص نیــروي انســاني بــر کیفیــت اجــراي پــروژه و غیــره بســتگي دارد.
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TOPSISرتبهبندیسيستمهایسازهايبااستفادهازروش*

اولیــن گام بــرای اســتفاده از روش TOPSIS، تشــكیل ماتریــس تصمیــم مــی باشــد. ســاخت ماتریــس تصمیــم، بنیــادی تریــن کار در اســتفاده از هــر 
روش تصمیــم ســازیMADM  اســت. در همیــن راســتا بــا بهــره گیــری از اطالعــات بــه دســت آمــده از پرسشــنامه هــا، ماتریــس تصمیــم در جــدول 

1 تشــكیل گردیــد.

سپس برای نرماالیز کردن ماتریس، مطابق جدول شماره ی 2، هر درایه تقسیم بر مجذور مجموع مربعات هر ستون می گردد.
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پس از اعمال کردن وزن معیار ها در ماتریس نرماالیز شده، به جدول شماره ی 4 خواهیم رسید. 

درجــدول شــماره ی 3 ماتریــس تصمیــم نرمــال گردیــده اســت، حــال بایســتی هــر درایــه را در وزن متناظــر خــود ضــرب نماییــم. تعییــن وزن هــر 
یــک از شــاخص هــا، بــر اســاس نظــر خبــرگان در حــوزه ی تصمیــم صــورت پذیرفتــه اســت. در ایــن راســتا شــاخص هــای دارای اهمیــت بیشــتر از 

وزن باالتــری نیــز برخوردارنــد.
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در ایــن مرحلــه، گزینــه ی ایــده آل و ضــد ایــده آل را مطابــق جــدول شــماره ی 5 مشــخص مــی نماییــم. بــا اســتفاده از فاصلــه ی اقلیدســی، فاصلــه ی 
هــر نقطــه تــا نقطــه ی ایــده آل یــا ضــد ایــده آل را محاســبه نماییــم. بدیهــی اســت نقطــه ای کــه کمتریــن فاصلــه بــا گزینــه ی ایــده آل و بیشــترین 
فاصلــه بــا گزینــه ی ضــد ایــده آل را داشــته باشــد گزینــه ی مطلــوب در تصمیــم گیــری مــا مــی باشــد و بــه همیــن صــورت نقطــه ای کــه بیشــترین 
فاصلــه بــا گزینــه ی ایــده آل و کمتریــن فاصلــه بــا گزینــه ی ضــد ایــده آل را داشــته باشــد نامطلــوب تریــن گزینــه در تصمیــم گیــری مــا مــی باشــد.

در جدول شماره ی 6 ، فاصله ی گزینه ها از نقاط ایده آل و ضد ایده آل محاسبه گردیده است.

درجدول شماره ی 7، با استفاده از فرمول زیر مقادیر به دست آمده است :
در انتهــا بیــش تریــن مقــدار بهینــه تریــن گزینــه بــرای مــا مــی باشــد، لــذا نتایــج را از بزرگتریــن عــدد تــا کوچكتریــن عــدد الویــت بنــدی نمــوده و آن 

هــا را در جــدول شــماره ی 8 آورده ایــم .
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نتيجهگيری  *
ــان،  ــر کارشناس ــتفاده از روش TOPSIS و نظ ــا اس ــه ب ــن مقال در ای
ــورد  ــی، م ــر اصل ــار و پارامت ــه 7 معی ــه ب ــا توج ــازه ای ب ــتم س 7 سیس
ــرار گرفــت. سیســتم هــای ســازه ای الویــت بنــدی شــدند و  بررســی ق
بــا توجــه بــه معیارهــای مــورد بررســی، سیســتم ســازه اي پیــش ســاخته 
ــد.  ــن گردی ــازه ای تعیی ــتم س ــن سیس ــه تری ــوان بهین ــه عن ــی ب ی بتن
ــورد  ــبک ن ــوالدی س ــای ف ــاب ه ــا ق ــتا روش LSF ی ــن راس در همی
ــه عنــوان آخریــن الویــت ســازه ای شناســایی گردیــد. سیســتم  ســرد، ب
ســازه اي پیــش ســاخته بتنــی در کشــورمان بــه دلیــل ناشــناخته بــودن، 
ــای  ــی کــه ایــن سیســتم مزای ــر از آن اســتفاده شــده اســت در حال کمت
ــهولت و  ــوی، س ــرایط ج ــی ش ــرا در تمام ــت اج ــه قابلی ــیاری از جمل بس
ســرعت اجــرای بــاال، کاهــش زمــان اجــرا و هزینــه هــا و ... را دارا مــی 
ــش  ــات پی ــد قطع ــن سیســتم تولی ــه در ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب باش
ــی  ــرای آن در تمام ــكان اج ــرد ام ــی گی ــام م ــه انج ــاخته در کارخان س
ــا  ــرما ی ــاظ س ــی از لح ــت و محدودیت ــر اس ــكان پذی ــوی ام ــرایط ج ش
گرمــای بیــش از حــد و تاثیــر آن هــا در عمــل آوری بتــن وجــود 
ــه  ــروژه، ب ــرای پ ــان اج ــر زم ــرل بهت ــث کنت ــل باع ــن عام ــدارد. همی ن
ــازه اي  ــتم س ــود. در سیس ــی ش ــازی م ــوه س ــای انب ــرح ه ــژه در ط وی
پیــش ســاخته بتنــی نیــازی بــه قالــب بنــدی در کارگاه نبــوده لــذا ایــن 
ــده و  ــا گردی ــه ه ــان و هزین ــده در زم ــی عم ــه جوی ــب صرف ــر موج ام
ــم  ــای مه ــی از مزای ــود. یك ــی ش ــرا م ــهولت در اج ــبب س ــن س همچنی
ــاال و همچنیــن قابلیــت برنامــه ریــزی  ایــن سیســتم ســرعت اجرایــی ب
ــی  ــک مال ــش ریس ــبب کاه ــل س ــن عام ــت. ای ــل اجراس ــق مراح دقی
عملیــات و کوتــاه شــدن زمــان اجــرا و کوتــاه شــدن دوره ی بازگشــت 
ســرمایه خواهــد شــد. بــا توجــه بــه کمتــر بــودن حجــم قطعــات پیــش 
ــی عمــده ای  ــه جوی ــح صرف ــات و مصال ــگام حمــل قطع ســاخته، در هن
ــن  ــرد، بدی ــی گی ــورت م ــردد ص ــات ت ــداد دفع ــش تع ــل کاه ــه دلی ب
ترتیــب صرفــه جویــی چشــمگیری در مصــرف انــرژی در مرحلــه حمــل 
ــات  ــازه، عملی ــب س ــل نص ــن در مراح ــد. همچنی ــی ده ــل رخ م و نق
ــداول اســت کــه ســبب  ــر از سیســتم هــای مت ــی بســیار آســان ت اجرای

ــی شــود. ــرا م ــه ی اج ــی در مرحل ــرژی مصرف کاهــش ان
ــتم  ــا سیس ــكاران ب ــان و پیمان ــان، کارشناس ــتر کارفرمای ــنایی بیش  آش
ــای  ــد پیشــرفت ه ــی توان ــا م ــب آن ه ــا و معای ــازه ای و مزای ــای س ه
ــه ارمغــان آورد و  شــایان ذکــری را در صنعــت ســاخت و ســاز کشــور ب
ــود صنعــت ســاخت قــدم هــای شایســته  ــن ترتیــب در راســتای بهب بدی
ــا اســتفاده از  ای برداریــم. مدیــران، مشــاوران و طراحــان مــی تواننــد ب
ــر، کیفیــت  ــا آگاهــی بیشــتر و دقیــق ت روش هــای تصمیــم ســازی و ب
ســاخت و تصمیــم گیــری خــود را افزایــش داده و هزینــه هــای ناشــی 
از تصمیــم گیــری هــای نادرســت را حــذف نمــوده و یــا کاهــش دهنــد.
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*پيشفروشسكه
بعــد از اتمــام تعطیــالت نــوروزی در اقدامــی بانــک مرکــزی قیمــت پیــش 
فــروش ســكه را یــک میلیــون و 475 هــزار تومــان اعــالم نمــود و پیــش 
فــروش یــک ســاله را بــا قیمــت قبلــی یــک میلیــون و ســیصد و پنجــاه هزار 
تومــان، بــه شــكلی دیگــر ایــن سیاســت بانــک مرکــزی کاهــش جذابیــت 
فرصــت هــای آربیتــراژی بــود امــا اختــالف قیمــت  هــا در پیــش  فــروش، 
بــازار نقــدی و بــازار آتــی، ســود متوســط 20 درصــدی را رقــم مــی زد یعنــی 

هنــوز ســود تعادلــی اقتصــاد از ایــن ناحیــه در خطــر اســت. 
ــود کــه  ــده ب ــن شــكل دی ــده را بدی ــن سیاســتگذاری آین ــا ای سیاســتگذار ب
در صــورت قــرار گرفتــن قیمــت اونــس جهانــی در کانــال 1330 و حضــور 
ــک  ــذاران در شــهریور 97 ســكه هــای ی ــال 4700، ســرمایه گ دالر در کان
میلیــون 840 هــزار تومانــی را در اختیــار خواهنــد داشــت، اگــر سیاســتگذار 
ــال 1400 دالر محاســبه مــی کــرد قیمــت دالر در  قیمــت اونــس را در کان
ــه  ــازار متوج ــاالن ب ــان فع ــان زم ــت. در هم ــی گرف ــرار م ــال 5500 ق کان
ــدار از  ــر هش ــن ام ــه ای ــدند ک ــتگذار ش ــان و سیاس ــن خودش ــه تخمی فاصل
ــرای ســرمایه   ــراژی ب ــزرگ مــی داد. فرصــت  هــای آربیت ایجــاد شــكافی ب
گــذاران بیــش از پیــش روشــن شــده بــود و حتــی بــا افزایــش قیمــت نســبی 

نوساناتفلزاتگرانبهاءدرفصلبهار

همچنــان از ایــن جذابیــت کــم نشــد. در طــرح پیــش فــروش 6 ماهــه ســود 
قطعــی 18 درصــدی و در حالــت یــک  ســاله نیــز ســود قطعــی 30 درصــدی 
پیــش بینــی مــی شــد. ایــن طــرح طــی مــدت 2 مــاه بــه تعــداد 228 هــزار 
قطعــه ســكه تمــام بهــار آزادی بــه صــورت شــش ماهــه و 592 هــزار قطعــه 
ســكه تمــام بهــار آزادی بــه صــورت یــک ســاله رســید بانــک مرکــزی بــا 
هــدف جــذب ســرمایه هــای ســرگردان ایــن تعــداد ســكه را بــه 16 هــزار و 
989 نفــر بــه طــور میانگیــن هــر نفــر 50 ســكه ارایــه کــرد از محــل پیــش  
ــش  ــع و از محــل پی ــان مناب ــارد توم ــا 770 میلی ــاله تقریب ــک  س ــروش ی ف
ــزی  ــک مرک ــع جــذب بان ــان مناب ــارد توم ــاه حــدود 320 میلی ــروش 6 م  ف

شــد. 
ســرانجام پــس از یــک ماراتــن 4 ماهــه پیــش فــروش ســكه در شــانزدهمین 
روز اردیبهشــت بــا کســب 9500 میلیــارد تومــان نقدینگــی متوقــف شــد، در 
پایــان ایــن طــرح 7 میلیــون ســكه بــه حجــم تقریبــی 50 تــن پیــش فروش 
گردیــد. بانــک مرکــزی پــس از تصمیــم سیاســت ارزی قیمــت تحویــل را 
ــه ایــن ترتیــب  اعــالم نمــود. تحویــل یــک ماهــه یــک میلیــون و 590  ب
هــزار تومــان، ســه ماهــه یــک میلیــون و 540 هــزار تومــان، شــش ماهــه 
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ــان،  ــزار توم ــون و 410 ه ــک میلی ــه ی ــان، 9 ماه ــزار توم ــون و 475 ه ــک میلی ی
یــک ســاله یــک میلیــون و350 هــزار تومــان، 18 ماهــه یــک میلیــون و 245 هــزار 

تومــان و 24 ماهــه یــک میلیــون و 116 هــزار تومــان اعــالم شــد. 
ــدت و  ــان  م ــای می ــید ه ــه سررس ــداران ب ــل خری ــه تمای ــد ک ــان می ده ــار نش آم
بلنــد مــدت بیشــتر بــوده بــه طــوری کــه از 7 میلیــون ســكه فروختــه شــده، یــک 
ــه  ــی آن ب ــه و مابق ــه و 6 ماه ــه ماه ــه، س ــک ماه ــیدهای ی ــه سررس ــوم آن ب س
سررســیدهای 9 ماهــه و بیشــتر تعلــق داشــته اســت. میــزان نقدینگــی جــذب شــده 
بــا سررســید یــک، ســه و 6 ماهــه مجموعــا بــه 3536 میلیــارد تومــان رســیده بــود. 
ــه  ــتر فروخت ــه و بیش ــای 9 ماه ــید ه ــون در سررس ــه از 7 میلی ــون قطع 7/ 4 میلی
ــدت  ــدت و بلندم ــه از سررســیدهای میان م ــن زد ک ــوان تخمی ــی  ت شــده اســت، م
حــدود 6015 میلیــارد تومــان نقدینگــی و در مجمــوع تقریبــا 9550 میلیــارد تومــان 
نقدینگــی جــذب بانــک  مرکــزی شــد یعنــی در طــرح پیــش  فــروش  6/ 0 درصــد 
از نقدینگــی کشــور جــذب شــده اســت. اولیــن سررســید ســكه  هــای پیــش  فــروش 
ــع  ــار توزی ــا انتش ــزی ب ــک مرک ــت بان ــاه اس ــت  م ــه 26 اردیبهش ــک ماه ــده ی ش
ــک  مرکــزی  ــود کــه بان ــازار ب ــه ب ــام ب ــن پی ــر از موعــد ســكه  هــا حامــل ای زودت
بــه تعهــد خــود پایبنــد اســت. مدیــر کل نشــر و ریالــی بانــک  مرکــزی مهــم تریــن 
محدودیــت ایــن بانــک را در ادامــه ایــن طــرح انجــام ضــرب ســكه اعــالم کــرد. 
ورود ســكه  هــای پیــش  فــروش زود تــر از موعــد بــه  بــازار کاهشــی شــدن قیمــت  
ــپ کمــی  ــم ترام ــر تصمی ــم در براب ــن تصمی ــد داشــت، ای ــال خواه ــه دنب ــا را ب ه
ــا  ــانات اقتصــادی م ــی نوس ــد کم ــی توان ــه م ــد ک ــی رس ــه نظــر م ــمندانه ب هوش
ــاال  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــردم را ب ــاد م ــز اعتم ــر نی ــد، از ســوی دیگ را کاهــش ده

خواهــد بــرد.
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ــه  ــه اوراق مبادل ــال عرض ــه دنب ــزی ب ــک مرک ــر بان ــی دیگ در تصمیم
ــورس  ــازار در ب ــن ب ــا طراحــی ای ــروش ســكه اســت، ب گواهــی پیــش ف
کاال، ســرمایه گــذار مــی توانــد اوراق پیــش فــروش خــود را بــا ســرعت 
ــت حــذف خــالء  ــن کار قابلی ــد، ای ــل نمای ــد تبدی ــول نق ــه پ ــری ب باالت
زمانــی عرضــه را نیــز دارد. دیگــر مزیــت ایــن اوراق را مــی تــوان امنیــت 
در نگهــداری آن ذکــر کــرد ســرمایه گــذار مــی توانــد بــا ریســک و هزینــه 
ــا  ــاز ب بســیار پاییــن دارایــی خــود را در منــزل نگــه دارد و در صــورت نی

ــد. ــه طــال نمای ــه اوراق، آن را تبدیــل ب ارای
نوســانات دالر بــه خــودی خــود چاشــنی انفجــاری ســكه را فعــال کــرد 
ــه در 18  ــكلی ک ــه ش ــت ب ــش گذاش ــه نمای ــی آن را ب ــره هیجان و چه
ــده  ــل عم ــت، 3 عام ــون را شكس ــرز 2 میلی ــكه م ــت س ــن قیم فروردی
ــت: اول،  ــش داش ــن نق ــه دوم فروردی ــت در ده ــش قیم ــی در افزای داخل
افزایــش تقاضــای فیزیكــی در آســتانه نیمــه شــعبان، دوم، رشــد قیمــت 
ــه  ــمی ب ــران غیررس ــرکات بازیگ ــوم، تح ــمی و س ــازار غیررس دالر در ب
 منظــور بــاال آوردن قیمــت پیــش از تحویــل ســكه  هــای پیــش  فــروش 
شــده. در پــی ایــن افزایــش بانــک مرکــزی دســت بــه تغییــر تاکتیــک زد 
و طــرح پیــش فــروش یــک ماهــه را متوقــف نمــود، عوامــل توقــف ایــن 
طــرح را کارشناســان نــرخ ســود بــاال، صیانــت از ذخایــر طــال، محدودیــت 
فنــی در ضــرب ســكه و تغییــر تاکتیــک بانک مرکــزی در کنتــرل انتظارات 
عنــوان کردنــد، امــا طبــق گزارشــات ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــكا 
از ذخایــر ارز و طــالی ایــران میــزان ذخایــر ارز و طــالی ایــران در پایــان 
ســال 2017 میــالدی بــه بیــش از 132 میلیــارد دالر رســیده کــه ایــران را 

در رتبــه 19 از 175 کشــور جهــان قــرار مــی دهــد.

سكه بهار آزادی تک فروشیسكه بهار آزادی
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*داليلرشدسكه
دالیــل متعــددی را مــی تــوان بــرای ایــن رشــد بیــان نمــود ولــی 
ــه  ــت دالر در نتیج ــت، قیم ــات ارزی اس ــل آن التهاب ــن دلی مهمتری
ــر  ــه طــور غی ــز ب تكــرار تحریــم هــا دچــار نوســان شــد و ســكه نی
ــی و  ــكه امام ــت س ــد، قیم ــب ش ــک ملته ــن ریس ــتقیم از ای مس
ســكه بهــار آزادی در آخریــن روز ســال 1396 بــه ترتیــب بــر روی 
ــرار  ــان ق ــزار توم ــون و 570 ه ــک میلی ــون و 614 و ی ــک میلی ی
ــود  ــته ب ــه گذش ــم در ســه ماه ــن رق ــم کمتری ــن رق ــه ای داشــت ک
ــرز  ــه م ــود را ب ــه خ ــود ک ــر ب ــل تی ــز در اوای ــم نی ــترین رق و بیش
روانــی دو میلیــون 900 و دو میلیــون و 850 هــم رســاندند  قیمــت 
نیــم ســكه نیــز در دامنــه 786 هــزار تومــان تــا یــک میلیــون 470 
هــزار تومــان حرکــت کــرد قیمــت ربــع ســكه نیــز در بــازه 500 تــا 
780 هــزار تومــان بــود، قیمــت اونــس جهانــی طــال در اولیــن روز 
ــی در  ــا نوســان هــای شــدید ول ــود و ب ســال شمســی 1328 دالر ب
مــدار کاهــش قــرار داشــت بــه طــور کــه در ســه ماهــه اول ســال 
بیشــترین قیمــت آن در ششــمین روز فروردیــن بــر روی 1354 دالر 
ــت.  ــر روی 1268 نشس ــل ب ــن روز فص ــت آخری ــن قیم و در کمتری
ــد کاهشــی تقاضــای  ــا ســال 2017 رون ــران از ســال 2014 ت در ای
ــا  ــال 2017 ب ــا در س ــود، ام ــه ب ــل توجی ــر قاب ــیار غی ــز زرد بس فل
خریــد 65 تــن افزایــش 42 درصــدی را شــاهد بودیــم، ایــن افزایــش 
بــرای ســكه و شــمش در فصــل اول ســال 2018 بــه بــاالی 9 تــن 
ــه مــدت مشــابه در ســال  ــر را نســبت ب ــش 3 براب ــه افزای رســید ک

اونس طال
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ــی  ــورای جهان ــای ش ــاس آماره ــر اس ــی داد. ب ــان م 2017 را نش
ــی ســابقه را  ــن در ســال 2013 رقمــی ب ــد 127 ت ــا خری ــران ب طــال ای
ثبــت نمودنــد تحلیلگــران تنش هــای پیش آمــده در روابــط بیــن ایــران 
و آمریــكا را زمینه ســاز افزایــش تقاضــا عنــوان کــرده  انــد. اونــس طــال 
ــال 1260 دالر  ــی در کان ــالت جهان ــار در معام ــای به ــن روزه در آخری
قــرار داشــت، در بــازار آمریــكا هــر اونــس طــال بــه 1269 دالر معاملــه 
شــد، رونــد کاهشــی ارزش دالر آمریــكا قیمــت طــال را بــرای خریــداران 
ــرایط  ــار ش ــس در به ــای اون ــد، به ــی کن ــر م ــی ارزان ت ــر آمریكای غی
ــس در  ــت اون ــترین قیم ــان داد، بیش ــی را نش ــی کاهش ــان ول ــر نوس پ
روزهــای ابتدایــی فروردیــن بــه مــرز 1350 رســاند ولــی بــه ســرعت در 
چنــد روز از مــرز روانــی خــود فاصلــه گرفــت و بــه زیــر 1330 رســید، 
ایــن نوســانات تــا انتهــای بهــار بــه شــكلی رقــم خــورد کــه در نهایــت 
در آخریــن روز بهــار کمتریــن قیمــت اونــس بــا رقــم 1268 رقــم خــورد. 
ــید،  ــه 16/30 دالر رس ــال ب ــه کان ــره ب ــس نق ــر اون ــار ه ــان به در پای
هــر اونــس پالتیــن  بــه 856/15 دالر رســید. هــر اونــس پالدیــوم نیــز 

953/50 معاملــه شــد.
در پــی چالــش هــای زیســت محیطــی، مصــرف انــرژی و آب، انتشــار 
ــای  ــتاندارد ه ــدن اس ــزرگ لن ــازار ب ــت ب ــی و بهداش ــن، ایمن گاز کرب
جدیــدی بــرای معدنچیــان و پاالیشــگران تعریــف نمــود، در ایــن 
اســتانداردها حتــی اثبــات اخالقــی بــودن پروســه تولیــد )منابــع انســانی 
ــد  ــری هــا مــی توان ــن ســخت گی ــژه ای اســت. ای ــت وی ( دارای اهمی

اونس نقره
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ریســک مهاجــرت ســرمایه گــذاران و معدنچیــان را بــه همــراه داشــته 
ــازار طــالی  باشــد کــه در صــورت محقــق شــدن ایــن پیــش بینــی، ب

ــد شــد. ــانات بســیار شــدیدی خواه ــی دســتخوش نوس جهان
ــه  ــود ب ــالی خ ــر ط ــی ذخای ــی تمام ــیه در اقدام ــزی روس ــک مرک بان
داخــل کشــور آورد، آناتولــی آکاســاکوف رییــس کمیتــه دومــای دولتــی 
ــیه  ــه روس ــرد ک ــح ک ــود، و تصری ــالم نم ــوع را اع ــن موض ــیه ای روس
هیــچ ذخیــره طالیــی در آمریــكا نــدارد و تنهــا بخشــی از ذخایــر ارزی 
روســیه در خــارج از کشــور قــرار دارد، ارز، دارایی هــای حقــوق وام ویــژه، 
ذخایرروســیه در نــزد صنــدوق بین المللــی پــول و طــالی فیزیكــی ایــن 
ــه 15  ــر طــالی خــود را از 7/8 در 2014 ب کشــور اســت. روســیه ذخای
ــداران  ــن خری ــی از بزرگتری ــر یك ــال حاض ــش داد و در ح ــد افزای درص
ــن  ــا 52/88 ت ــل 2018 ب ــور در آوری ــن کش ــت، ای ــان اس ــال در جه ط
ــره طــال رســید، روســیه ســومین  ــه عــدد 1861/1 تــن ذخی افزایــش ب
تولیــد کننــده بــزرگ طــال در جهــان اســت و بــه دنبــال یــک پناهــگاه 
ــكا، آلمــان،  ــب آمری ــه ترتی امــن در تنــش هــای ژئوپلیتیكــی اســت. ب
ایتالیــا، فرانســه و چیــن بیشــترین ذخایــر جهــان را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
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پــس از گذشــت یــک مــاه از خــروج آمریــكا از برجــام پیــش بینــی مــی شــد کــه آمریــكا در نشســت اپــک از دیپلماســی خــود بــرای افزایــش صــادارت 
نفــت عربســتان در مقابــل کاهــش ســقف تولیــدی ایــران بكوشــد، طبــق آخریــن اخبــار قــرار بــود کــه ایــران از آبــان مــاه درگیــر تحریــم هــای نفتــی 
شــود امــا تــا پایــان خــرداد هیــچ تغییــری در ســطح تولیــدات نفتــی رخ نــداده. اســتراتژی عربســتان تــا ســال 2016 کاهــش قیمــت نفــت بــوده ولــی 
از آن پــس  چرخــش افزایــش قیمــت را در اســتراتژی ایــن کشــور مــی بینیــم، ایــن چرخــش اســتراتژیک را مــی تــوان در اثــر برنامــه هــای اقتصــادی 
عربســتان و هزینــه هــای بــاالی مداخلــه ای ایــن کشــور در جهــان دانســت. آمریــكا نیــز در پــی ایــن رفتــار انتقــادات شــدیدی را بــه اوپــک داشــت 
کــه در واکنــش بــه ایــن جریــان ریــاض مجــددا مواضــع خــود تعدیــل نمــود. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق در جلســه آتــی اوپــک کاهــش تولیــد ایــران، 

افزایــش تولیــد عربســتان و اپــک مطــرح خواهــد شــد کــه از ایــن رو ایــن نشســت بــرای ایــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 

ــم  ــاض ه ــنگتن و ری ــرد واش ــا عملك ــه ب ــز در مواج مواضــع کشــورها نی
بســیار حایــز اهمیــت خواهــد بــود، بدیهــی اســت کــه در صــورت تعامــالت 
اقتصــادی بیــن ایــران و هــر کشــوری مداخلــه گــری عربســتان و آمریــكا را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت و بــه احتمــال زیــادی اســتراتژی هــای تهاجمــی 
ــاض  ــال ری ــوان مث ــه عن ــرد، ب ــد ک ــتفاده خواهن ــورها اس ــن کش ــرای ای ب
موضــوع تحریــم شــرکت هــای آلمانــی را کــه بــا ایــران در تعامــل هســتند 
را مطــرح نمــود یــا ابــزار تشــویقی گســترش روابــط اتمــی آمریــكا بــا هنــد 
و علــی رقــم مواضــع مثبــت قبلــی رای ایــن کشــور علیــه ایــران در آژانــس 
بیــن المللــی. رویــداد اتحــاد روســیه بــا عربســتان و اشــتراك گــذاری منافــع 
نیــز پــس از ســفر محمــد بــن ســلمان بــا همراهــان سیاســی – اقتصــادی 
در ســال گذشــته کلیــد خــورده اســت کــه ایــن موضــوع نیــز شــرایط ایــران 
ــه  ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه ــا بررس ــد، ب ــی نمای ــل م ــر از قب ــده ت را پیچی
نظــر مــی رســد در پــی ارتباطــات گســترده تهــران و مســكو سیاســتگذاران 
عربســتانی نگــران ایــن ارتباطــات بودنــد و از آن رو بــرای تضعیــف روابــط 

دســت بــه ایــن اقــدام زدنــد.

در صــورت اتحــاد ریــاض و مســكو پیــش بینــی مــی شــود کــه تصمیمــات 
اوپــک تحــت تأثیــر قــرار گیــرد که ثمــره آن کاهــش تولیــد ایــران و افزایش 
تولیــد کشــورهای تولیــد کننــده بــرای جبــران ایــن کاهــش اســت، البتــه بــا 
توجــه بــه کاهــش عرضــه نفــت ونزوئــال و مكزیــک نیــز از چالــش هــای 
اوپــک اســت، ایــن جریانــات کشــورهای مصــرف کننــده را بســیار نگــران 
کــرده هنــد و چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن مصــرف کننــدگان جهــان رشــد 
شــدید قیمــت نفــت را در مباحــث اقتصــادی مخاطــره آمیــز مــی داننــد. در 
صــورت حفــظ تولیــد ایــران و افزایــش تولیــد اوپــک کاهــش شــدید قیمــت 
ــن موضــوع کشــورهایی هســتند  ــده ای ــه بازن ــم خواهــد خــورد ک ــت رق نف
ــد  ــا در صــورت کاهــش تولی ــد، ام ــه قیمــت نفــت بســیار وابســته ان کــه ب
مــا و افزایــش تولیــد اوپــک بازنــده بــازی ایــران خواهــد بــود، و بــه قــول 
ــدا خواهــد  ــی( مجــددا پی ــم )دالالن نفت ــه کاســبان تحری ــه ســر و کل زنگن
شــد، دیپلماســی ایــران در مــاه هــای پیــش رو بایــد بــه ســمتی بــرود کــه 
ــتین  ــیه در نخس ــت روس ــد نف ــد. تولی ــظ نمای ــود را حف ــادرات خ ــران ص ای
هفتــه ژوئــن بــه 1/ 11 میلیــون بشــكه در روز افزایــش پیــدا کــرده اســت.

نگاهیبهبازارانرژی
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*جنگتجاری
ــود،  ــه نم ــمول تعرف ــت را مش ــكا واردات نف ــا آمری ــه ب ــرای مقابل ــن ب چی
جنــگ تجــاری میــان ایــن دو کشــور بــه مراحــل پیچیــده ای رســیده، چیــن 
در پــی تعرفــه 50 میلیــاردی بــر واردات چیــن بــه آمریــكا دســت بــه اعمــال 
ــی  ــه خوب ــرژی ب ــد از ســالح ان ــی توان ــد م ــه نشــان ده ــه زد ک ــن تعرف ای
اســتفاده نمایــد. آمریــكا بــا انتشــار لیســتی 800 قلــم از کاالهــای اســتراتژیک 
چیــن را بــا تعرفــه 25 درصــدی وارداتــی مواجــه نمــود کــه وزارت بازرگانــی 
چیــن در پاســخ بــه ایــن حملــه تجــاری عنــوان نمــود ایــن رفتــار بــا تعرفــه 
هایــی بــه همیــن مقیــاس و قــدرت جــواب داده مــی شــود و در ایــن راســتا 
ــارد دالر  ــه ارزش 3 میلی ــار اول 128 کاال ب ــرای ب ــه ب ــدام جداگان ــه اق در س
ــارد دالر ، و  ــه ارزش حــدودا 50 میلی ــار دوم  106 کاالی دیگــر ب ــرای ب و ب
ــمول  ــت را مش ــه نف ــی از جمل ــول آمریكای ــوم 659 محص ــه س ــرای مرتب ب
ــدود 363  ــه ح ــر روزان ــن در حال حاض ــت. چی ــرده اس ــه ک ــت تعرف پرداخ
ــه  هــزار بشــكه نفــت خــام و 200 هــزار بشــكه از ســایر فرآورده هــا از جمل
ــن توانســت  ــازار چی ــر ب ــه ب ــا تكی ــد. شــیل ب ــكا وارد می کن ــان از آمری پروپ
رکــورد تقریبــی 11 میلیــون بشــكه را در روز را ثبــت نمایــد صــادرات آمریــكا 
روزانــه 2 میلیــون بشــكه اســت. مــی تــوان چالــش هــای آینــده ایــن بــازار 
را اینگونــه برشــمرد: افزایــش تدریجــی تولیــد روســیه و عربســتان و کاهــش 
ــی،  ــادی جهان ــد اقتص ــد رش ــادی و تهدی ــای اقتص ــش ه ــت، تن ــت نف قیم
کاهــش تقاضــای نفــت، افزایــش مــازاد تولیــد آمریــكا. ایــن چالــش هــا مــی 
ــته  ــش کاس ــزان صــادرات نفت ــا از می ــی باشــد ت ــران فرصت ــرای ای ــد ب توان
ــزار بشــكه  ــد 650 ه ــا خری ــه اول ســال 2018 ب ــن در ســه ماه نشــود، چی
ــن و 6/  ــد پلی اتیل ــن 17/5 درص ــا تأمی ــته ب ــال گذش ــام، و در 4 س ــت خ نف
35 درصــد متانــول از ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری مــا معرفــی مــی 
شــود. بعــد از چیــن کشــورهای اروپایــی و آســیایی شــانس دوم و ســوم ایــران 
بــرای حصــار شــكنی هســتند، در نشســتی در پایتخــت بلغارســتان کشــورهای 

اروپایــی مصمــم بودنــد تــا در برابــر تحریم هــای آمریــكا علیــه شــرکت هایی 
کــه بــا ایــران وارد تجــارت می شــوند بایســتند. در ایــن راســتا فعــاالن ایــن 
بخــش معتقدنــد توافــق 8 بنــدی در مذاکــرات ایــران بــا ســه کشــور اروپایــی 
فرانســه، آلمــان و انگلیــس و توافــق نهایــی آن تــا حــدی می توانــد بخشــی 
ــیمی را پوشــش  ــوزه صــادرات محصــوالت پتروش ــم در ح از مشــكالت مه
ــوزه  ــو ح ــورهای عض ــد، کش ــی، هن ــره جنوب ــن، ک ــورهای ژاپ ــد. کش ده
ســی آی اس از فرصت هــای مهــم ایــران در دوره جدیــد محســوب می شــوند. 

*مكرانمنطقهیاستراتژيک
ــا هــدف گازرســانی بــه جنــوب  در نشســتی میــان وزارت نفــت و دفــاع ب
ــه صــورت رســمی بخــش ارتشــی وزارت  اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
دفــاع بزرگتریــن پــروژه نفتــی خــود را اســتارت زد، در ایــن نشســت زنگنــه 
ــای  ــش ه ــه کن ــود ک ــوان نم ــپ عن ــی ترام ــای نفت ــوص رفتاره در خص
ــت  ــد قیم ــا رش ــور ب ــن کش ــتی دارد و ای ــه پوپولیس ــكار جنب ــی آمری سیاس
ــه  ــا را ب ــه ه ــن هزین ــذاری و تأمی ــرمایه گ ــوان س ــش ت ــت افزای ــای نف به
ــش  ــئول افزای ــک را مس ــپ اوپ ــد، ترام ــش ده ــد پوش ــی توان ــی م راحت
تصنعــی قیمــت نفــت مــی دانــد. وی گفــت ریــاض بــه دنبــال نفــت 80 تــا 
100 دالری اســت کــه ایــن رقــم بــه نفــع اقتصــاد هــر دو کشــور اســت. وی 
ــر بنزیــن در نیمــه دوم ســال 97  ــا افزایــش تولیــد 12 میلیــون لیت افــزود ب
نیــازی بــه واردات نیســت. زنگنــه عنــوان نمــود منطقــه مكــران در جنــوب 
ــه  ــی منطق ــای آزاد بین الملل ــا آب ه ــی مجــاورت ب ــا ویژگ شــرقی کشــور ب
ای اســتراتژیک قلمــداد مــی شــود و بــا اجرایــی شــدن پــروژه پایانــه نفتــی 
ــری از  ــی نظی ــتاوردهای ب ــه دس ــوان ب ــی ت ــران م ــرب مك ــک در غ جاس
ــان  ــر نش ــم، و خاط ــت یابی ــیمی دس ــای پتروش ــی ه ــرای طراح ــه اج جمل
نمــود کــه بــا گســترش مكــران مــی تــوان بــه اهــداف ماننــد اشــتغال زایــی، 

ــز رســید. صــادرات، ارتباطــات سیاســی اقتصــادی نی
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*پتروشيمی
ــا  ــره وری ب ــای به ــمت ارتق ــه س ــب ب ــرعتی عجی ــا س ــوژی ب تكنول
ــت و  ــت اس ــال حرک ــه در ح ــش هزین ــد و کاه ــر در روش تولی تغیی
ــرای  ــازه ای ب ــه گاز جهــان ت ــع ب ــه از مای ــواد اولی ــر مســیر م ــا تغیی ب
ــد  ــد هن ــر چــه کشــورهای مانن محصــوالت پلیمــری ایجــاد شــده اگ
ــق  ــده متعل ــا آین ــتند ام ــنگ هس ــال س ــال زغ ــه دنب ــوز ب ــن هن و چی
ــر  ــد ب ــوزه تولی ــای ح ــود. چالش ه ــد ب ــاك خواه ــای پ ــرژی ه ــه ان ب
ــه  ــواد اولی ــن م ــكالت تامی ــی و مش ــزار و 200 تومان ــاس ارز 4 ه اس
ــی  ــع ارزی صادرات ــت مناب ــتی و بازگش ــع پایین دس ــاز صنای ــورد نی م
ــوازن  ــیمی و ت ــت پتروش ــت در صنع ــرای فعالی ــرایط را ب ــی ش همگ
بخشــی بــه بــازار بــا دشــواری روبــه رو  ســاخته اســت. ســیگنال هــای 
ــد  ــداوم رش ــت، ت ــت اس ــا قیم ــاوت ب ــیمی متف ــازار پتروش ــی ب کاهش
قیمــت پلیمرهــا واقعیــت تحلیــل ناپذیــری را عیــان مــی کنــد، 
عــدم شــفافیت رخدادهــا و افزایــش متغیرهــا جانبــی شــرایط تحلیــل 
را پیچیــده نمــوده، التهــاب ارز و بــه تبــع آن پتانســیل صــادرات 
کشــورهای همســایه کــه در گذشــته توجیــه اقتصــادی بــرای صــادرات 
نداشــتند، ســفته بــازی دالالن، کاهــش تمایــل بــه فــروش، نوســان در 
حجــم معامــالت، فشــارهای صــادرات، ابهــام در ذخایــر کافــی اســت 
ــا تحلیــل صحیحــی از آینــده نداشــته باشــیم. التهــاب اقتصــادی در  ت
کشــور بــا شــیپور رســانه ای تمامــی بازارهــا را در مســیر افزایشــی قــرار 
ــن قاعــده خــارج نیســت، قیمــت هــای  ــز از ای ــازار پلیمرهــا نی داده، ب
ثبــت شــده در ایــن بــازار بــه اوج خــود رســید. در زمانــی کــه نقدینگــی 
ــد تمامــی بازارهــا را در مــی  ــه حرکــت مــی نمای در اقتصــاد شــروع ب
نــوردد و ســرعت چرخــش پــول در جامعــه تقویــت شــده و ذهنیــت بــه 
ســمت افزایــش نــرخ در بازارهــای مختلــف حرکــت مــی کنــد و چیــزی 

ــن ســیل ویرانگــر نیســت.  ــودار ای جل
ــكا در ایــن  ــدات آمری ــد درآمــد تولی تحلیلگــران پیش بینــی مــی کنن
حــوزه تــا 2023 بــه 700 میلیــارد دالر برســد. بــا ایــن پیــش فــرض در 
ســال جــاری میــزان تجــارت محصــوالت پتروشــیمی بــه 241 میلیــارد 
دالر خواهــد رســید کــه در ایــن صــورت 2/ 6 درصــد رشــد را در قیــاس 
بــا ســال 2017 نشــان می دهــد. در 6 مــاه گذشــته میــزان صــــادرات 

2/ 7 درصــد رشــد داشــته و بــه 139 میلیــارد دالر رســیده اســت.

*برق
تأمیــن بــرق تابســتان همــواره از دلواپســی هــای شــرکت توانیــر بــوده، مصرف 
بــرق امســال 60 هــزار مــگاوات پیــش بینــی شــده کــه معــاون هماهنگــی توزیع 
ــی  ــا 1500 مگاوات ــش 1000 ت ــال افزای ــه دنب ــت ب ــالم داش ــر اع ــرکت توانی ش
پیــک ســایی نســبت بــه ســال گذشــته هســتیم تــا بــا تمهیــدات الزم تابســتان 
بــدون خاموشــی را ســپری کنیــم. وی اشــاره نمــود بــا توجــه بــه کــم آبــی در 
نیــروگاه هــای بــرق آبــی کاهــش تولیــد بــرق را خواهیــم داشــت، نیــاز واقعــی 
مصــرف بــرق امســال 60 هــزار مــگاوات اســت کــه اگــر بتوانیــم ایــن عــدد را 
روی 57 هــزار مــگاوات نگــه داریــم نیــروگاه هــای موجــود توانایــی پاســخگویی 
ــن  ــر ای ــوان ب ــی ت ــرف م ــت مص ــا مدیری ــری ب ــه تعبی ــت و ب ــد داش را خواهن
ــف کشــور از  ــرل در مناطــق مختل ــدم کنت ــد، و در صــورت ع ــق آم ــش فائ چال
جملــه تهــران، مازنــدران، سیســتان و بلوچســتان و حتــی هرمــزگان و خوزســتان 
ــد  ــود خواه ــی وج ــال خاموش ــت احتم ــیب پذیر اس ــا آس ــبكه های آنه ــه ش ک
داشــت.  آژانــس بین المللــی انــرژی عامــل اصلــی رشــد تقاضــا بــرای بــرق در 
ــی  ــش بین ــود و پی ــوان نم ــوع عن ــه مطب ــتگاه های تهوی ــده را دس ــال آین 30 س
ــر  ــر افزایــش خواهــد یافــت. مدی ــه 3 براب ــزان ب ــن می ــا ســال 2050 ای کــرد ت
عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران نیــز عنــوان نمــود تعرفــه 8 برابــری 
ــود  ــان نم ــد، وی بی ــی باش ــی پرمصــرف م ــتگاه های اجرای ــار دس ــرق در انتظ ب
ــی  ــرق مصرف ــد از ب ــل 20 درص ــتند حداق ــف هس ــی موظ ــتگاه های اجرای دس
ســاختمان های خــود را از انرژی هــای تجدیدپذیــر تامیــن کننــد؛ درغیــر 
ــرق از  ــی ب ــد تضمین ــا قیمــت خری این صــورت، 20 درصــد از مصــرف آن هــا ب
انرژی هــای تجدیــد پذیــر کــه حــدود هشــت برابــر تعرفه هــای معمــول اســت، 
محاســبه می شــود. ارزیابــی هــا نشــان مــی دهــد از ســال 92 تــا کنــون بیــش 
ــت.  ــده اس ــذب ش ــر ج ــای تجدیدپذی ــرمایه در انرژی ه ــارد دالر س از 2/5 میلی
ــداث 1000  ــرژی و اح ــد ان ــدی تولی ــش 366 درص ــرو از افزای ــر نی ــاون وزی مع
ــه  ــی در زمین ــی 5 شــرکت ایران ــی و خودکفای ــر 5 کیلووات ــد پذی ــروگاه تجدی نی
تولیــد پنــل هــای خورشــیدی خبــر داد. وی افــزود تــا ابتــدای ســال 97 ظرفیــت 
ــم  ــرده و امیدواری ــدا ک ــش پی ــگاوات افزای ــه 550 م ــر ب ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــرق  ــه 1000 مــگاوات برســد. مدیــر عامــل شــرکت توزیــع ب ــا پایــان ســال ب ت
تهــران نیــز از خریــد تضمینــی بــرق ســامانه هــای خورشــیدی خانگــی در تهــران 
خبــر داد و خاطرنشــان کــرد بــا توجــه بــه مصوبــه وزارت نیــرو در زمینــه خریــد 
ــور  ــه منظ ــه ای ب ــاك، توافق نام ــر و پ ــای تجدیدپذی ــرق از نیروگاه ه ــی ب تضمین
خریــد بــرق از مشــترکان در محــدوده شــبكه تحــت پوشــش ایــن شــرکت، بیــن 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری بــرق و شــرکت های توزیــع، 

منعقــد شــده اســت.
 در نشســت مشــترك وزرای نیــرو ایــران و انــرژی ترکمنســتان در حــوزه تبــادل 
ــا ضمــن حــل  ــرر شــده ت ــه مق ــات صــورت گرفت ــرژی و آب، براســاس توافق ان
مســائل مالــی فــی مابیــن طــرف ترکمــن نســبت بــه بــرق دار کــردن خــط دوم 
ــه  ــوط ب ــا آن فعالیت هــای مرب ــد و همزمــان ب ــدام کن ــرق دو کشــور اق انتقــال ب

تكمیــل خــط ســوم انتقــال بــرق از ترکمنســتان بــه ایــران هــم آغــاز شــود.
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*زغالسنگ
ــش 3  ــا افزای ــال 2017 ب ــن در س ــال ســنگ چی ــد زغ ــد تولی رش
درصــدی بــه رقــم 3/4 میلیــارد تــن رســید. اندونــزی نیــز در ابتــدای 
ســال 2018 بــا 13 درصــد افزایــش در تولیــد ایــن نویــد را مــی دهــد 
کــه قیمــت زغــال ســنگ شــرایط افزایشــی را تجربــه نخواهــد کــرد. 
ــل  ــه عوام ــه ب ــا توج ــود ب ــوان نم ــی عن ــچ در گزارش ــه فیت موسس
افزایشــی و کاهشــی تأثیــر گــذار بــر قیمــت زغــال ســنگ احتمــال 
کاهــش میــزان ســرمایه گــذاری بــر روی معــادن زغــال ســنگ بــه 
رغــم تقاضــای ایــن محصــول و چشــم انــداز قیمتــی مناســب بعــد 
از رکــود ســال هــای 2013 تــا 2016 دور از ذهــن نخواهــد بــود. از 
طرفــی موسســات مالــی و بانــک هــا تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری در 
پــروژه هــای فســیلی نشــان نمــی دهنــد و بــرای دریافت تســهیالت 
فعــاالن ایــن بخــش ســخت گیــری هــای بســیاری را پیــش روی 
خــود مــی بیننــد. فشــار گــروه هــای زیســت محیطــی نیــز همــواره 
از بزرگتریــن مشــكالت فعــاالن ایــن بخــش اســت و بــا توجــه بــه 
ــی  ــن مال ــای تامی ــاال هزینه ه ــده احتم ــام ش ــای انج ــی ه بررس
ــادن زغال ســنگ ســخت تر خواهــد شــد و  ــدگان مع ــرای تولیدکنن ب
ایــن موضــوع چشــم انداز تیــره ای را در مــورد تولیــد ایــن محصــول 
ــق  ــرای رون ــد ب ــه هــای امی ــه همــراه خواهــد داشــت. تنهــا روزن ب
زغــال ســنگ را مــی تــوان تأمیــن بــرق کشــورهای اســترالیا، هنــد 
و اندونــزی بیــان نمــود اندونــزی فــارغ از مســائل زیســت محیطــی 
همــواره تأمیــن بــرق را بــه عنــوان اولویــت مهــم کشــور مــی دانــد 
ایــن کشــور بــه میــزان یكصــد میلیــون دالر میــزان ســرمایه گذاری 
خــود را در ایــن حــوزه در مقایســه بــا ســال قبــل افزایــش خواهــد 
داد و آن را بــه 2/ 6 میلیــارد دالر خواهــد رســاند، هنــد نیــز بزرگتریــن 
ــال  ــاد و ارزان زغ ــر زی ــه مقادی ــود را دسترســی ب ــی خ ــت رقابت مزی
ســنگ مــی دانــد، هنــد 80 درصــد نیازهــای انــرژی خــود را از محــل 
ــرق از  ــد ب ــد تولی ــز رون ــكا نی ــد. آمری ــن مــی کن زغــال ســنگ تأمی
زغال ســنگ را کنــد و بــه ســمت گاز طبیعــی قــدم برداشــته، توقــف 
ــدام  ــن اق ــی ای ــا در پ ــیر آنه ــر مس ــروگاه و تغیی ــا نی ــت صده فعالی
اســت. تولیــد فــوالد نیــز از ایــن قاعــده خــارج نبــوده، البتــه ترامــپ 
ــه و  ــده گرفت ــت محیطی را نادی ــه زیس ــخت گیران ــت های س سیاس

اقــدام بــه خــروج از پیمــان آب و هوایــی پاریــس نمــود.

بع: منا
بانــک مرکزی ایران
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*مقدمه
امــروزه صكــوك بــه عنــوان محصــول اصلــی 
بازارهــای ســرمایه اســالمی محســوب مــی 
شــود. ابزارهــای مالــی اســالمی طــی 20 ســال 
گذشــته بــه شــدت رشــد کــرده انــد. از یــک ســو 
ایــن ابزارهــا بــه شــرکت هــا و دولــت هــا بــرای 
ــزرگ  ــاس ب ــا مقی ــای ب ــروژه ه ــی پ ــن مال تأمی
ــد و از ســوی دیگــر ســرمایه  ــی نماین کمــک م
گــذاران نیــز مــی تواننــد در ابزارهایــی ســرمایه 
گــذاری نماینــد که ســود حاصــل از آن از فعالیت 
ــا  واقعــی اقتصــادی کســب شــده و عــاری از رب
اســت. در طــول دهــه گذشــته، ناشــران دولتــی 
و شــرکتی در کشــورهای حــوزه همــكاری خلیــج 
فــارس و جنــوب شــرق آســیا، بــه طــور متوســط 
دالر صكــوك  میلیــارد   100 حــدود  ســاالنه 
ــواًل  ــوك معم ــه صك ــد. اگرچ ــرده ان ــر ک منتش
ــر  ــا متغی ــت ی ــد ثاب ــا درآم ــوان اوراق ب ــه عن ب
ســاختاربندی مــی شــود و از ایــن رو بــه عنــوان 
جایگزیــن منطبــق بــا شــرع بــرای اوراق قرضــه 
محســوب مــی گــردد، ولــی صكــوك دارای 
ــه  ســاختارهای بســیار متنوعــی اســت کــه گزین
هــای زیــادی بــرای تأمیــن مالــی شــرکت هــا و 

ــرای ســرمایه  ــی ب ــه های ــز گزین ــروژه هــا و نی پ
گــذاران فراهــم مــی کنــد. اگرچــه حجــم انتشــار 
صكــوك از نقطــة اوج خــود یعنــی 137 میلیــارد 
دالر در ســال 2012 کاهــش یافتــه اســت، ولــی 
مجمــوع ارزش ســاالنة انتشــار صكــوك جهانــی 
دالر  میلیــارد   50 از  بیــش   2010 ســال    از 
ــب  ــزی قط ــه مال ــا ک ــت. از آنج ــده اس باقیمان
ــل  ــود، دلی ــی ش ــوب م ــوك محس ــار صك انتش
اصلــی ایــن کاهــش، تصمیــم اخیــر بانــک 
ــاه مــدت  ــرای توقــف انتشــار اوراق کوت ــگارا ب ن
ــامل  ــدی ش ــراد جدی ــال، اف ــن ح ــود. در عی ب
ناشــران دولتــی چــون انگلیــس و آفریقــای 
جنوبــی و شــرکت هایــی چــون گلدمــن ســاکس 
ــه دنبــال توســعة  و بانــک توکیــو میتسوبیشــی ب
ــش  ــة کاه ــتند. در نتیج ــی هس ــوك جهان صك
نســبی تســلط مالــزی، روزنــه هایــی بــرای 
ــار  ــود و انتش ــای موج ــاختاربندی ه ــر در س تغیی
صكــوك جدیــد بــاز شــده اســت. مالــزی و 
ــازه  ــه اج ــتند ک ــورهایی هس ــا کش ــران تنه ای
ــی  ــی را م ــر بده ــی ب ــاختارهای مبتن ــه س معامل
دهنــد، ولــی بــه دلیــل آنكــه کشــورهای عضــو 

شــورای همــكاری خلیــج فــارس بخــش بزرگتــر 
ــر را از  ــد و اســتاندارد شــرعی باالت ــازار را دارن ب
ــمت  ــه س ــا ب ــد، تقاض ــی کنن ــا م ــزی تقاض مال
ســاختارهای مــورد توافــق هــر دو گــروه یعنــی 
ســاختارهای اجــاره، عاملیــت  )مضاربــه(  و ســود 
و زیــان تغییــر کــرده اســت. در صكــوك مبتنــی 
بــر دارایــی، روش ســاختاربندی مرجح از ســاختار 
اجــاره بــه ســاختار وکالت چرخش داشــته اســت، 
زیــرا ســاختار وکالــت ایــن امــكان را فراهــم مــی 
ــه  ــری از کســب وکارهــا ب ــا گــروه بزرگت آورد ت

ــوند. ــوك وارد ش ــازار صك ب
متخصصــان مالــی اســالمی بــه دقــت ترجیــح 
ــه ســمت صكــوك  ــذاران ب ــرمایه گ ــده س فزاین
ــی  ــری م ــالمی را پیگی ــی اس ــت دارای و مدیری
ــر  ــه ب ــان داده ک ــد نش ــات جدی ــد. مطالع نماین
خــالف تصــور گذشــته، اعتقــادات مذهبــی 
ــا  ــات آن ه ــرمایهگذاران و تصمیم ــخصی س ش
ــالمی  ــی اس ــوالت مال ــتفادة از محص ــرای اس ب
کامــاًل بــه هــم مرتبــط نیســتند، و ایــن مســئله 
مــی توانــد روی تصمیمــات آتــی از ســاختاربندی 

ــد. ــذار باش ــی اثرگ ــا بازاریاب ت

معرفیابزارهایمالی
اسالمی
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*وضعيتانتشارصكوکدردنيا
 رشــد انتشــار صكــوك در ســال 2005 و بعــد از افزایــش قیمــت 
ــارس و  ــج ف ــكاری خلی ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــت در کش نف
مالــزی آغــاز شــد. شــتاب انتشــار صكــوك از 11/3 میلیــارد دالر 
ــارد دالر در ســال 2007 و قبــل از  ــه 37/6 میلی در ســال 2005 ب
شــروع بحــران مالــی جهانــی در ســال 2008 رقــم خــورد. از ایــن 
رو، بازگشــت بــازار بــه شــرایط قبــل مــدت زمــان زیــادی طــول 
ــارد  ــرز 50 میلی ــوك از م ــار صك ــال 2010 ، انتش ــید. در س نكش
دالر عبــور کــرد. در ســال 2012 نیــز، انتشــار صكــوك بــه عنــوان 
یكــی از روش هــای تأمیــن مالــی هــم بــرای ناشــران بازارهــای 
مالــی متعــارف و هــم بازارهــای مالــی اســالمی در سراســر 
ــار  ــطح انتش ــن س ــال 2012 ، باالتری ــت. در س ــرح گش ــا مط دنی
صكــوك تــا آن زمــان یعنــی 137/1 میلیــارد دالر رخ داد. در 
ــارد دالر  ــه 116/93 میلی ســال 2013 ، حجــم انتشــار صكــوك ب
کاهــش یافــت و بــه دنبــال آن در ســال 2014 بــه 113/7 میلیــارد 
دالر. همچنیــن، تصمیــم بــه توقــف انتشــار صكــوك کوتــاه مــدت 
ــش  ــه کاه ــزی)  ب ــزی مال ــک مرک ــگارا  (بان ــک ن ــوی بان از س
ــار  ــوع انتش ــه مجم ــوری ک ــه ط ــود ب ــک نم ــازار کم ــت ب حرک
ــال 2015  ــارد دالر در س ــم 65/5 میلی ــه رق ــی ب ــوك جهان صك
ســقوط کــرد. بــه عــالوه، کشــورهای دیگــر نظیــر عربســتان کــه 
ــرده  ــر ک ــوك منتش ــارد دالر صك ــدود 7 میلی ــال 2015  ح در س
ــا 12 میلیــارد  ــد ت ــه تازگــی در ســال 2016  تــالش کــرده ان و ب

ــد. ــر نماین دالر اوراق منتش
کشــور   19 جهانــی،  صكــوك  بــازار  در   ،  2014 ســال  در 
انتشــارهای جدیــد را تجربــه نمودنــد. ایــن رقــم باالتریــن رقمــی 
بــود کــه ایــن صنعــت تــا آن زمــان و فراتــر از رکــورد 18 کشــور 
در ســال 2012 ، تجربــه کــرده بــود. ایــن ناشــران شــامل گروهــی 
ــورگ،  ــگ، لوگزامب ــگ کن ــورهای هن ــی از کش ــران دولت از ناش
ــر یــک  ــز ناشــران شــرکتی نظی ــی و ســنگال و نی آفریقــای جنوب
شــرکت مســتغالت در مالدیــو، گلدمــن ســاکس و بانــک توکیــو-  

ــود. ــی ب میتسوبیش
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*صكوکنهادهایمالیوشركتها
ــت.  ــزی اس ــور مال ــه کش ــوط ب ــرکتی مرب ــوك ش ــازار صك ــن ب بزرگتری
ایــن تســلط، نتیجــة تــالش ســالیان متمــادی از ســوی دولــت و نهادهــای 
ــزی اســت کــه  ــگارا و کمیســیون اوراق بهــادار مال نظارتــی چــون بانــک ن
ــران  ــرای ناش ــتاندارد را ب ــررات اس ــن و مق ــه قوانی ــوط ب ــات مرب موضوع
ــزی،  ــوك مال ــار صك ــوع انتش ــال 2015 ، مجم ــد. از س ــوده ان ــهیل نم تس
عربســتان ســعودی و امــارات متحــدة عربــی بــه ترتیــب بــه 82/3 ، 41/9 و 

ــید. ــارد دالر رس 32/7 میلی
غیــر از نهادهــای مالــی، صنعــت انــرژی و بــرق، فهرســتی از قــوی تریــن 
ناشــران بخــش شــرکتی را در بــردارد. غیــر از 463 صكــوك منتشــره توســط 
شــرکت هــای انــرژی و بــرق، 431 صكــوك در مالــزی منتشــر شــده بــود 
کــه 93/1 درصــد ســهم بــازار بــود. از نظــر حجم انتشــار نیــز، از ســال 2015 

نمودار 2 - انتشار صكوك بازار جهانی در سال  2015 در کشور های مختلف دنیا

عربســتان ســعودی بــا 22 مــورد معاملــه بــا بیــش از 17/2 میلیــارد دالر در 
صكــوك مالــزی، بزرگتریــن ناشــر صكــوك بــا رقــم حــدود 25 میلیــارد دالر 
اســت. بزرگتریــن ناشــر صكــوك شــرکتی در عربســتان ســعودی، شــرکت 
ــوده اســت کــه مالــک و  SaadTrading and Contracting در ســال 2007 ب

مدیــر آن Maan Al-Sanea یكــی از بزرگتریــن تاجــران عربســتان اســت. بــا 
ایــن وجــود، صكــوك Maan Al-Sanea یكــی از دو مــورد صكــوك بزرگــی 
اســت کــه در خلیــج فــارس در کنــار Investment Darنكــول شــده اســت. 
نكتــة جالــب اینكــه صكــوك 2 ســال پــس از شــروع آن و بــه دنبــال یــک 
نــزاع میــان Maan Al-Sanea و خانــوادة Al-Ghosaibi نكــول شــد. بحــران 
مالــی روی موقعیــت مالــی شــرکت تأثیــر منفــی گذاشــته بــود در نتیجــه 
شــرکت نتوانســت تعهــدات مالــی خــود بــه خانــوادة Al-Ghosaibi را ایفــا 

نمایــد.
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*اوراقبهاداراسالمی)صكوک(
ــای گواهــی،  ــه معن صكــوك جمــع  » صــک «  اســت.  » صــک «  ب
اســناد حقوقــی، ســند رســمی یــا چــک و در حقیقــت معــادل عربــی کلمــه 
« چــک» اســت )p ,2015 ,ISRA. 412  (.کلمــه  چــک در حقیقــت فارســی 
ــه  ــر ب ــا اندکــی تغیی ــان انگلیســی و ب ــه زب ــن صــورت ب ــه همی ــوده و ب ب
ــًا  ــود عموم ــی خ ــای تخصص ــوك در معن ــت. صك ــه اس ــی رفت ــان عرب زب
ــک  ــر ی ــی ب ــه مبتن ــود ک ــی ش ــه م ــالمی گفت ــی اس ــای مال ــه ابزاره ب
ــی شــوند.  ــی(  منتشــر م ــا غیرفیزیكــی )ِدْین ــی( ی ــی فیزیكــی  )ِعْین دارای
ــی  ــوب م ــی محس ــكان دارای ــت مال ــدگان اوراق، در حقیق ــن دارن بنابرای
ــر یــک دارایــی غیرفیزیكــی تحــت تأثیــر  شــوند. طراحــی اوراق مبتنــی ب
ممنوعیــت خریــد و فــروش ِدْیــن در فقــه اهــل ســنت اســت. بــا توجــه بــه 
اینكــه بــزرگان فقــه شــیعه، خریــد و فــروش ِدْیــن را صحیــح مــی داننــد؛ 
بنابرایــن از ایــن دیــدگاه مــی تــوان اوراق بهــادار اســالمی  )صكــوك ( را 
نــه تنهــا مبتنــی بــر دارایــی فیزیكــی بلكــه مبتنــی بردارایــی غیرفیزیكــی 

ــن( نیــز طراحــی نمــود . )ِدْی

*غالببودنساختارمرابحهدرانتشارصكوک
در میــان انــواع ســاختارهای صكــوك، از دســامبر 2015 ســاختار مرابحــه 
ــار انتشــار و 32/8 درصــد ســهم  ــوع 1,877 ب ــا مجم ــازار صكــوك ب در ب
بــازار نســبت بــه ســایر ســاختارها طرفــدار بیشــتری دارد. ایــن ســاختار بــه 
ــی  ــازار صكــوك جهان ــن ب ــوان بزرگتری ــه عن ــزی ب طــور گســترده در مال
اســتفاده مــی شــود. بــازار صكــوك مالــزی بــه شــدت بــه ســاختار مرابحــه 
ــه 18/1  ــوك مرابح ــار صك ــم انتش ــال 2015 ، حج ــت. در س ــته اس وابس
میلیــارد دالر یــا 53/8 درصــد کل انتشــار صكــوك مالــزی بــود. در خــارج 
ــتانداردهای  ــق اس ــوك مطاب ــة صك ــت معامل ــر قابلی ــزی، اگ ــور مال از کش
 )AAOIFI( ــالمی ــی اس ــای مال ــی نهاده ــابداری و حسابرس ــازمان حس س
مــد نظــر باشــد، بایــد دارایــی پایــة ســاختار صكــوك کمتــر از 50 درصــد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد. البت ــی باش ــای بده ــی ه ــایر دارای ــا س ــه ی آن مرابح
بــرای صكــوك هایــی کــه در بــازار مالــزی و بــر اســاس رینگیــت منتشــر 
ــر  ــی ب ــاختارهای صكــوك مبتن ــایر س ــدارد. س ــت ن ــوند، موضوعی ــی ش م
بدهــی ماننــد بیــع بــه ثمــن آجــل و تــا حــد کمتــری بیــع العینــه و بیــع 
ــی مواجــه نشــده  ــا اســتقبال چندان ــزی ب ــی مال ــازار داخل ــز در ب ــن نی الدی
انــد. بــه عــالوه ایــن ســاختارها معمــواًل در خــارج از مالــزی نیــز پذیرفتــه 
ــق  ــتند و طب ــی هس ــر بده ــی ب ــاختارها مبتن ــن س ــرا ای ــد؛ زی ــده ان نش
اســتانداردهای ســازمان حســابداری و حسابرســی نهادهــای مالــی اســالمی 
ــاختارهای  ــواع س ــر، ان ــال اخی ــد. در نتیجــه در 5 س ــه ندارن ــت معامل قابلی
صكــوك مــورد اســتفاده بــه ســمت اســتفاده از مــدل هایــی کــه در دنیــا 
ــاختارهای  ــد س ــت؛ مانن ــوده اس ــر نم ــد، تغیی ــده ان ــه ش ــتر پذیرفت بیش
ــه ایــن دلیــل اســت  مرابحــه، مشــارکت، وکالــت و اجــاره. ایــن مســئله ب
ــی  ــی و جهان ــن الملل ــردی داشــته و بازارهــای بی ــر راهب ــزی تغیی کــه مال
ــی اســالمی را هــدف گــذاری کــرده اســت. پیشــتر و  ســازی صنعــت مال
در اکتبــر 2014 ، نخســت وزیــر مالــزی نجیــب رازاك برخــی تغییــرات در 
ــا  ــت ت ــاره و وکال ــوك اج ــت از صك ــور حمای ــه منظ ــات را ب ــاختار مالی س
ســال 2018 اعــالم نمــود. چنیــن حمایــت هایــی بــرای صكــوك مرابحــه 

در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
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*انواعصكوکسرمايهگذاری
بر اســاس اســتاندارد شــرعی شــماره 17 ســازمان حســابداری و حسابرســی 
ــود  ــذاری وج ــرمایه گ ــوك س ــی از صك ــالمی، انواع ــی اس ــای مال نهاده
ــات  ــر جزئی ــا ذک ــرعی ب ــكام ش ــریح اح ــتاندارد تش ــن اس ــدف ای ــد. ه دارن
ــواع  بــرای انتشــار و معامــالت صكــوك ســرمایه گــذاری و نیــز توضیــح ان
ــررات شــرعی  ــذاری، ویژگــی هــای آن، شــرایط و مق صكــوك ســرمایه گ
بــرای انتشــار صكــوك و معامــالت آنهــا توســط نهادهــای مالــی اســالمی 

اســت:
*وضعيتاستاندارد
1. محدودة استاندارد

ایــن اســتاندارد بــرای صكــوك ســرمایه گــذاری کاربــرد دارد. ایــن 
صكــوك هــا شــامل صكــوك مالكیــت دارایــی هــای اجــاره شــده، صكــوك 
ــات، صكــوك مرابحــه، صكــوك  ــت خدم ــع، صكــوك مالكی ــت مناف مالكی
ســلف، صكــوك ســفارش ســاخت )اســتصناع(، صكــوك مضاربــه، صكــوك 
مشــارکت، صكــوك مزارعــه و عامــل ســرمایه گــذاری، صكــوك مشــارکت 
ــرای ســهام شــرکت هــای  ــن اســتاندارد ب کشــاورزی و مســاقات اســت. ای
ــرمایه  ــوی س ــذاری و پرتف ــرمایه گ ــای س ــدوق ه ــی صن ــهامی، گواه س

ــدارد. ــرد ن ــذاری کارب گ
2. تعریف صکوک سرمایه گذاری

ــه  ــر هســتند ک ــا ارزش براب ــی ب ــذاری، گواهــی های صكــوك ســرمایه گ
ــت ــل تقســیمی  )مشــاعی( از مالكی ــر قاب ــده ســهم غی نشــان دهن

دارایــی هــای مشــهود، منافــع و خدمــات یــا )در مالكیــت( دارایــی هــای 
پــروژه هــای خــاص یــا فعالیــت ســرمایه گــذاری مشــخص اســت، در نتیجه، 
ایــن درســت بعــد از گرفتــن ارزش صكــوك، بســتن انتشــار و بــه کارگیــری 

وجــوه دریافــت شــده بــرای اهــداف صكــوك منتشــره اســت.
در ایــن اســتاندارد، صكــوك بــه عنــوان صكــوك ســرمایه گــذاری طراحــی 

شــده اســت تــا میــان آن و ســهام و اوراق قرضــه تمییــز
داده شود.

3. انواع صکوک سرمایه گذاری
صكــوك ســرمایه گــذاری دارای انــواع متفاوتــی اســت کــه برخــی از آن 

هــا عبــارت اســت از:
1. گواهی مالکیت در دارایی های اجاره شده

ایــن گواهــی هــای بــا ارزش برابــر یــا توســط مالــک دارایــی اجــاره شــده 
یــا دارایــی مشــهودی کــه تعهــد شــده کــه اجــاره مــی شــود، منتشــر مــی 
شــود یــا اینكــه ایــن گواهــی هــا توســط واســطه هــای مالــی کــه از طــرف 
مالــک بــا هــدف فــروش دارایــی و پوشــش ارزش آن از طریــق عرضــه اقدام 
مــی کنــد، منتشــر مــی شــود در نتیجــه دارنــدگان گواهــی هــا مالــک دارایی 

هــا مــی شــوند.
2. گواهی مالکیت منافع

1-2- گواهی مالکیت منافع دارایی های موجود

این گواهی دو نوع است:
ــا ارزش برابــر کــه توســط مالــک دارایــی موجــود  الــف. گواهــی هایــی ب
ــی و  ــاره دارای ــا هــدف اج ــی ب ــق واســطه مال ــا از طری ــود وی ی توســط خ
دریافــت اجــاره منتشــر مــی شــود. مبلــغ اجــاره در مرحلــه عرضــه اوراق از 
ســرمایه گــذاران جمــع آوری مــی شــود و مالكیــت منافــع دارایــی هــا بــه 

دارنــدگان گواهــی هــا منتقــل مــی شــود.
ب. گواهـــی هـــای با ارزش برابر توســط مالـک مـــنافع دارایــی موجـود 
)موجــر( توســط خــود وی یــا از طریــق واســطة مالــی بــا هــدف اجــارة خــرد 
منافــع دارایــی و دریافــت اجــاره در مرحلــه عرضــه اوراق از ســرمایه گــذاران 
منتشــر مــی شــود در نتیجــه، دارنــدگان گواهــی هــا مالــكان منافــع دارایــی 

مــی شــوند.
2-2- گواهی مالکیت منافع آینده دارایی های مشخص

ــی  ــردن دارای ــاره ک ــدف اج ــا ه ــر ب ــا ارزش براب ــای ب ــی ه ــن گواه ای
مشــهود آینــده و بــرای جمــع آوری اجــاره از محــل درآمــد عرضــه منتشــر 
مــی شــود در نتیجــه، منافــع آتــی دارایــی مشــخص از مالــک بــه دارنــدگان 

گواهــی هــا منتقــل مــی شــود.
الف. گواهی مالكیت خدمات یک شخص مشخص

ــا هــدف فراهــم کــردن خدمــات از  ــا ارزش برابــر ب ایــن گواهــی هــای ب
طریــق یــک ارایــه دهنــده خــاص )ماننــد مزیــت هــای آموزشــی در یــک 
ــب  ــات در قال ــای خدم ــه ه ــع آوری هزین ــده( و جم ــدا ش ــگاه کاندی دانش
ــكان ایــن خدمــات  درآمــد عرضــه اســت در نتیجــه، دارنــدگان گواهــی مال



41

مــی شــوند.
ب. گواهی مالكیت خدمات مشخص آینده

ــی از  ــات آت ــه خدم ــدف ارای ــا ه ــر ب ــا ارزش براب ــای ب ــی ه ــن گواه ای
طریــق ارایــه دهنــده مشــخص )ماننــد خدمــات آموزشــی از یــک دانشــگاه 
بــدون ذکــر نــام نهــاد آموزشــی( و گرفتــن کارمــزد در قالــب درآمــد عرضــه 

ــود. ــد ب ــكان خدمــات خواهن ــدگان گواهــی مال اســت در نتیجــه، دارن
3. گواهی سلف

ــلف  ــرمایه س ــز س ــدف تجهی ــا ه ــر ب ــا ارزش براب ــای ب ــی ه ــن گواه ای
ــر اســاس قــرارداد  منتشــر مــی شــود در نتیجــه کاالهایــی کــه در آینــده ب
ســلف تحویــل داده خواهــد شــد، مالكیــت آن متعلــق بــه دارنــدگان گواهــی 

خواهــد بــود.
4. گواهی استصناع

ایــن گواهــی هــای دارای ارزش یكســان بــرای تجمیــع وجــوه الزم بــرای 
ــده  ــاخته ش ــای س ــه کااله ــوند در نتیج ــی ش ــتفاده م ــا اس ــاخت کااله س

ــدگان گواهــی صكــوك اســت. ــه دارن متعلــق ب
5. گواهی مرابحه

ــد  ــی خری ــن مال ــدف تأمی ــا ه ــان ب ــا ارزش یكس ــای ب ــی ه ــن گواه ای
کاالهــا بــر اســاس قــرارداد مرابحــه منتشــر مــی شــود. در نتیجــه، دارنــدگان 

ــک کاالی مرابحــه هســتند. گواهــی مال
6. گواهی مشارکت

ایــن گواهــی هــای بــا ارزش یكســان بــا هــدف اســتفاده از وجــوه تجهیــز 
ــا  ــروژه موجــود ی ــد، توســعة یــک پ ــروژه جدی ــرای ســاخت یــک پ شــده ب
تأمیــن مالــی فعالیــت هــای کســب وکار بــر اســاس هــر یــک از قراردادهــای 
ــروژه  ــكان پ ــدگان گواهــی مال مشــارکت منتشــر مــی شــود در نتیجــه دارن
یــا دارایــی هــای فعالیــت در حــال انجــام بــه نســبت ســهم خــود هســتند. 
ــل  ــا عام ــه ی ــا مضارب ــارکت ی ــای مش ــر مبن ــارکت ب ــای مش ــی ه گواه

ســرمایه گــذاری مدیریــت مــی شــود.
*گواهیمشاركت

ایــن گواهــی هــا حاکــی از پــروژه هــا یــا فعالیــت هایــی اســت کــه بــر 
اســاس مشــارکت توســط فــرد مشــخصی از شــرکا مدیریــت مــی شــود و یــا 

ممكــن اســت توســط شــخص دیگــری عملیــات آن مدیریــت شــود.

*صكوکمضاربه
ایــن گواهــی هــا حاکــی از پــروژه هــا یــا فعالیــت هایــی اســت کــه بــر 
اســاس مضاربــه توســط فــردی مشــخصی از شــرکا مدیریــت مــی شــود یــا 
ــی  ــات م ــت عملی ــه مدیری ــدام ب ــوان مضــارب اق ــه عن شــخص دیگــری ب

نمایــد.

*صكوکعامليتدرسرمايهگذاری
ایــن گواهــی هــا کــه حاکــی از پــروژه هــا یــا فعالیــت هایــی اســت کــه 
ــات از  ــت مــی شــود. عملی ــذاری مدیری ــت در ســرمایه گ ــای عاملی ــر مبن ب
طــرف دارنــدگان گواهــی توســط یــک عامــل مشــخص مدیریــت می شــود.

7. گواهی مزارعه
ایــن گواهــی هــای بــا ارزش یكســان بــا هــدف اســتفاده از وجــوه تجهیــز 
ــای  ــر مبن ــروژه ب ــی پ ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــة عموم ــق عرض ــده از طری ش
مزارعــه منتشــر مــی شــود. در نتیجــه، دارنــدگان گواهــی مالــک ســهمی از 
زمیــن کشــاورزی مبنــای انتشــار اوراق بــر حســب شــرایط قــرارداد خواهنــد 

بــود.
8. گواهی مساقات

ایــن گواهــی هــای دارای ارزش یكســان بــا هــدف بــه کارگیــری وجــوه 
تجهیــز شــده از طریــق عرضــه عمومــی بــرای آبیــاری درختــان دارای میــوه، 
ــرارداد مســاقات منتشــر  ــر اســاس ق ــان ب ــت و نگهــداری از آن درخت مراقب
ــاس  ــر اس ــول ب ــهمی از محص ــک س ــدگان مال ــه، دارن ــود در نتیج ــی ش م

ــود. شــرایط قــرارداد خواهنــد ب
9. گواهی مغارسه)کشاورزی(

ایــن گواهــی هــای دارای ارزش یكســان بــر مبنــای قــرارداد مغارســه بــا 
ــه انجــام کار و  ــان و تعهــد ب ــرای کاشــت درخت هــدف اســتفاده از وجــوه ب
ــی شــود در نتیجــه،  ــكار منتشــر م ــاز توســط درخت ــورد نی ــای م ــه ه هزین

ــود. ــد ب ــكاری خواهن ــن و درخت ــک ســهمی از زمی ــدگان گواهــی مال دارن
ــد اوراق  ــواع آن مانن ــی از ان ــوق برخ ــوك ف ــوع صك ــارده ن ــان چه از می
مشــارکت، اوراق اجــاره، اوراق مرابحــه، اوراق ســفارش ســاخت )اســتصناع( و 
گواهــی ســلف در بــازار ســرمایه ایــران اجرایــی شــده انــد. البتــه اوراق رهنی 
در انــواع ذکــر شــده در بــاال نیســت ولــی در بــازار ســرمایه ایــران اجرائــی 
شــده اســت. برخــی دیگــر نیــز ماننــد اوراق مضاربــه، اوراق مســاقات، اوراق 
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وکالــت، اوراق مزارعــه و غیــره مصوبــه کمیتــه فقهــی دارنــد ولــی تاکنــون 
اجرایــی نشــده و ســابقه انتشــار ندارنــد. در جــدول بــاال مقایســه ای میــان 
14 نــوع صكــوك معرفــی شــده از ســوی ســازمان حســابداری و حسابرســی 
ــا طراحــی شــده در  ــواع صكــوك منتشــره ی ــی اســالمی و ان نهادهــای مال

بــازار ســرمایه ایــران ارایــه شــده اســت:
جــدول 1 مقایســه انــواع صكــوك در طبقــه بنــدی ســازمان حســابداری و 

حسابرســی نهادهــای مالــی اســالمی و بــازار ســرمایه ایــران
در ادامه در جدول 2 طبقـــه بنـــدی انـــواع اوراق بهـادار اسلـامی )صكوك( 
ــن  ــواع ای ــه شــده اســت. برخــی از ان ــه )شــیعه( ارای ــه امامی ــر اســاس فق ب
صكــوك هــا در بــازار ســرمایه ایــران ســابقه انتشــار دارنــد و برخــی هنــوز 
اجرایــی نشــده انــد. در مــورد هــر یــک از عناویــن ســتون هــای جــدول زیــر 

توضیحاتــی بــه شــرح زیــر الزم اســت:

*طبقــهبنــدیانــواعاوراقبهــاداراســالمی(
ــيعه( ــهاماميه)ش ــاسفق ــراس ــوک)ب صك

1. نام اوراق
ــواع اوراق بهــادار اســالمی )صكــوك(  ــام هــر یــک از ان در ایــن ســتون ن
کــه تاکنــون در جلســات کمیتــه تخصصــی فقهــی مطــرح و تصویــب شــده 
ــازار اجرایــی شــده ارایــه گردیــده اســت.  و برخــی از انــواع آن هــا نیــز در ب
البتــه برخــی از اوراق ذکــر شــده ماننــد اوراق وکالــت ســابقه طــرح در کمیتــه 

فقهــی را ندارنــد و در مقــاالت علمــی بــه آن پرداختــه شــده اســت.
2. قرارداد پایه

ــع،  ــت، بی ــد وکال ــف مانن ــود مختل ــوك، از عق ــواع صك ــک از ان ــر ی در ه
مضاربــه، مشــارکت و ... جهــت طراحــی اوراق اســتفاده مــی شــود. در طراحی 
یــک نــوع از صكــوك نیــز معمــواًل از چندیــن قــرارداد بــه صــورت همزمــان 
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اســتفاده مــی شــود. بــه عنــوان مثــال، در اکثــر مــدل هــای انتشــار صكــوك 
از عقــد وکالــت اســتفاده مــی شــود ولــی یكــی از قــرارداد هــا در انتشــار هــر 
نوعــی از صكــوك بــه عنــوان قــرارداد پایــه شــناخته مــی شــود. منظــور از 
قــرارداد پایــه نــوع رابطــه حقوقــی میــان دارنــدگان صكــوك و بانــی اســت 
ــوان  ــه عن ــز از همیــن منظــر اســت. ب و در حقیقــت نامگــذاری صكــوك نی
ــاره  ــد اج ــدگان اوراق عق ــی و دارن ــان بان ــرارداد می ــاره ق ــال، در اوراق اج مث

اســت؛ بنابرایــن اوراق اجــاره خوانــده مــی شــود.
3. دورة انتشار

ــا  ــان ی ــدت زم ــان م ــالمی هم ــادار اس ــار اوراق به ــور از دورة انتش منظ
فاصلــه میــان زمــان انتشــار اوراق تــا سررســید مــی باشــد. دوره انتشــار بــه 

ــدی مــی شــود: ــه بن ــی در ســه دســته طبق طــور کل
الف. دوره کوتاه مدت که تا یک سال را شامل می شود.

ب. دورة انتشار میان مدت شامل دوره یک تا پنج سال است.
ج. دورة بلندمدت بیشتر از پنج سال را شامل می شود.

4.هدف انتشار
ــل  ــار اوراق و مح ــی از انتش ــد بان ــت و قص ــار، نی ــدف انتش ــور از ه منظ
ــال در اوراق  ــوان مث ــه عن مصــرف وجــوه حاصــل از انتشــار اوراق اســت. ب
اجــاره هــدف بانــی ممكــن اســت تأمیــن مالــی بــرای خریــد تجهیــزات و 
کاالهــای ســرمایه ای باشــد و ممكــن اســت هــدف وی تأمیــن نقدینگــی 
ــردش  ــرمایه در گ ــن س ــا تأمی ــی و ی ــت بده ــعه، پرداخ ــرح توس ــرای ط ب
باشــد. بــر ایــن اســاس، نــوع مــدل انتشــار اوراق بــر حســب هــدف انتشــار 

ــز ممكــن اســت، متفــاوت باشــد. نی
5. نوع سود

منظــور از نــوع ســود همــان بازدهــی اســت کــه بــه ســرمایه گــذار پرداخت 
مــی شــود. برخــی از انــواع صكــوك بــرای کســب ســود طراحــی نشــده انــد 
(ماننــد اوراق قــرض الحســنه و اوراق وقــف) . برخــی دیگــر کــه بــا هــدف 
ــد اوراق  ــتند؛ مانن ــت هس ــود ثاب ــد دارای س ــده ان ــی ش ــود طراح کســب س
اجــاره و برخــی دیگــر دارای ســود متغیــر یــا انتظــاری ماننــد اوراق مضاربــه.

6. کاربردهای نمونه
در ایــن محــور برخــی کارکردهــا یــا کاربردهــای ایــن اوراق معرفــی شــده 
اســت. بــرای مثــال، اوراق اجــاره بــرای تأمیــن مالــی خریــد دارایــی ســرمایه 
ــار،  ــن قط ــا، کشــتی، واگ ــل هواپیم ــل از قبی ــل ونق ــاوگان حم ــد ن ای مانن

توربیــن هــای نیــروگاه و غیــره کاربــرد دارد.
7. انواع مدل های انتشار اوراق

هــر یــک از انــواع صكــوك بســته بــه نــوع طراحــی آن مــی توانــد یــک یا 
چنــد مــدل عملیاتــی جهــت انتشــار داشــته باشــد. برخــی از انــواع مــدل هــا 
جنبــة نظــری داشــته و در عمــل اجرایــی نشــده انــد، برخــی قابلیــت اجرایــی 
داشــته و در دســتورالعمل هــای مربــوط بــه انتشــار اوراق نیــز وجــود دارنــد 
ولــی ممكــن اســت ناشــران اوراق بهــادار بنــا بــه مصالــح خــود بــه اســتفاده 
از برخــی مــدل هــا تمایــل داشــته باشــند و برخــی دیگــر را بــه کار نگیرنــد. 
بــه عنــوان مثــال، در مــورد اوراق اجــاره مــدل تأمیــن نقدینگــی کــه مبتنــی 
بــر فــروش دارایــی و اجــاره مجــدد آن اســت، بیشــتر مورد اســتقبال ناشــران 
ــد  ــرای خری ــی ب ــن مال ــدل تأمی ــت و م ــوده اس ــران ب ــرمایه ای ــازار س در ب

ــا هرگــز اســتفاده نشــده اســت. در  ــه کار گرفتــه شــده و ی دارایــی کمتــر ب
مــورد مــدل هــای نظــری نیــز مــی تــوان بــه اوراق مزارعــه بانكــی اشــاره 

کــرد.
8. ماهیت معامات اوراق در بازار ثانوی

ــز  ــت متمای ــوی دارای ماهی ــی و ثان ــازار اول ــواع اوراق در ب ــالت ان معام
ــد  ــرای خری ــی ب ــن مال ــه تأمی ــت اوراق مرابح ــال، ماهی ــرای مث ــت. ب اس
دارایــی در بــازار اولــی از نــوع بیــع مرابحــه و در بــازار ثانــوی از نــوع خریــد 

ــی باشــد. ــن م ــروش دی و ف
9. انگیزة سرمایه گذاران

هــدف ســرمایه گــذاران از ســرمایه گــذاری در هــر یــک از انــواع ابزارهــا 
ــر  ــن ام ــد. ای ــاوت باش ــری متف ــا دیگ ــت ب ــن اس ــی ممك ــای مال و بازاره
ــای  ــی از ابزاره ــز برخ ــول نی ــازار پ ــت و در ب ــرمایه نیس ــازار س ــص ب مخت
ــد. در  ــی کنن ــرض الحســنه اســتفاده م ــد ســپرده هــای ق غیرانتفاعــی مانن
ــی  ــد ول ــواع مختلفــی از ســرمایه گــذاران وجــود دارن ــز ان ــازار ســرمایه نی ب
بــا چشــم پوشــی از میــزان ریســک پذیــری آنــان، اکثریــت ســرمایه گــذاران 
بــازار ســرمایه بــه دنبــال کســب ســود در ایــن بــازار هســتند. البتــه ممكــن 
اســت عــده ای نیــز قصــد ســرمایه گــذاری بــا اهــداف خیرخواهانــه داشــته 
باشــند. بــرای مثــال در ابزارهــای مالــی بــازار ســرمایه اوراق قــرض الحســنه 
و صنــدوق هــای نیكــوکاری دو ابــزاری هســتند کــه ســرمایه گــذار ســرمایه 
خــود را بــا هــدف و انگیــزه هــای خیرخواهانــه در اختیــار دیگــران قــرار مــی 

دهــد تــا از ســود آن اســتفاده نماینــد.

10. انگیزه بانی
انگیــزه بانــی در واقــع بــه نوعــی بــه همــان هــدف انتشــار اوراق بــر مــی 
ــن  ــی ممك ــن نقدینگ ــدف تأمی ــا ه ــاره ب ــال در اوراق اج ــرای مث ــردد. ب گ
ــا انگیــزه  اســت بانــی انگیــزه هــای ســرمایه گــذاری مجــدد و توســعه و ی

ــی از انتشــار اوراق داشــته باشــد. هــای مصرف
11. تصویب کمیته فقهی

ــازمان  ــی س ــی فقه ــه تخصص ــوك در کمیت ــواع اوراق صك ــی از ان برخ
ــد و  ــه ان ــرار گرفت ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــادار م ــورس و اوراق به ب
کمیتــه فقهــی در مــورد آنــان مصوبــه دارد. ایــن مصوبــه در صــورت مهیــا 
شــدن شــرایط قانونــی از جملــه تدویــن دســتورالعمل انتشــار اوراق قابلیــت 
اجرایــی در بــازار ســرمایه را دارنــد. ماننــد اوراق مضاربــه و یــا اوراق مزارعــه. 
البتــه برخــی از انــواع اوراق تنهــا در تحقیقــات پژوهشــگران مالــی اســالمی 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه انــد و بیشــتر جنبــه علمــی و توســعه ای دارنــد. 
چــون بیشــتر منعكــس کننــده نظــرات پژوهشــگران هســتند و بــرای اجــرا 

وجهــه قانونــی ندارنــد.
12. سابقة انتشار در ایران

برخــی از انــواع صكــوك کــه در کمیتــه تخصصــی فقهــی ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار تصویــب شــده انــد. دارای دســتورالعمل انتشــار بــوده و در بازار 
ســرمایه اجرایــی شــده انــد و برخــی هنــوز یــا مصوبــه کمیتــه فقهــی ندارنــد 
ــد، دارای دســتورالعمل انتشــار نیســتند،  ــا اگــر دارن ــت و ی ــد اوراق وکال مانن

ماننــد اوراق مزارعــه و مســاقات.
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ــر  ــار ب ــرات مثبــت و منفــی ایــن رفت ــی اث ــا گذاشــتن تعهــدات برجــام توســط ترامــپ، تحلیلگــران در پ ــر پ ــا زی ب
بازارهــا بودنــد، در دوره اول تحریــم و در پســا تحریــم بخــش معــدن دچــار نوســانات بســیار شــدیدی نشــد مهمتریــن 
ــارد تــن اســتخراج  ــه ایــن بخــش دانســت، ســاالنه 17 میلی ــوان عــدم توجــه ســرمایه گــذاران ب دلیــل آن را مــی ت
موادمعدنــی در جهــان انجــام مــی شــود. 27 درصــد گــردش مالــی اقتصــادی در بخــش منابــع طبیعــی دنیــا متعلــق 
بــه معــدن اســت. ســهم ایــران از تولیــد فــوالد 22 میلیــون تــن نســبت بــه حــدود یــک میلیــارد و 600 میلیــون تــن 
در دنیاســت، ایــران بــا تولیــد200 هــزار تــن مــس نســبت بــه  23 میلیــون تــن مــس نیــز جایــگاه رفیعــی در تولیــد 
نــدارد، بــا توجــه بــه افــق 1404 نیــاز اســت کــه تولیــد فــوالد بــه بیــش از 55 میلیــون تــن برســد کــه بــرای ایــن کار 
نیــاز بــه 162 میلیــون تــن ســنگ آهــن اســت، بــا بكارگیــری تمامــی تــوان در اســتخراج و ســرمایه گــذاری معــدن 
مــی تــوان از یــک ســو بــه ظرفیــت بــاالی اشــتغال زایــی در ایــن بخــش رســید و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه در 

اختیــار داشــتن 5 درصــد از ذخایــر معدنــی جهــان ســهم ایــران را بیشــتر از 1 درصــد فعلــی نمــود.

بررسیبازارفلزاتدرفصلیكهگذشت
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*فوالد
ــه  ــه ب ــا توج ــال 97 ب ــدای س ــوالد از ابت ــازار ف ــروع ب ش
ــی،  ــای جهان ــت ه ــش قیم ــی، افزای ــم آب ــای ک ــش ه چال
ــی  ــده آل ــروع ای ــد ش ــش تولی ــت ارز و کاه ــش قیم افزای
نبــود ولــی رونــد افزایشــی آن بــه دلیــل رفتارهــای سیاســی 
هیچــگاه متوقــف نگردیــد. بررســی هــای کارشناســی کــه 
ــود نشــان از رونــق مطلــوب  در شــماره قبــل ذکــر شــده ب
ایــن بــازار داشــت، ایــن پیــش بینــی هــا بســیار نزدیــک بود 
ولــی بــه ثمــر نرســید.  ایــن جریــان نشــان از آن دارد کــه 
ــازار همــواره غیــر قابــل پیــش بینــی اســت. قیمــت هــر  ب
کیلوگــرم تیرآهــن و میلگــرد بــه انــدازه 60 تومــان نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت. در 
ــورم  ــوج ت ــن م حــوزه ســرمایه گــذاری ســاختمان در آخری
قــرار مــی گیــرد بــا توجــه بــه اینكــه پــول هــای ســرگردان 
بازارهایــی چــون طــال، بــورس و ارز را متــورم نمــوده انــد 
در آخریــن اقــدام خــود بــه ســمت مســكن خواهنــد رفــت 
کــه ایــن اقــدام موجــب رونــق ســاخت و ایــن رونــق نیــز 
بــازار فــوالد را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، ایــن از یــک 
ــرخ ارز در  ــودی ن ــد صع ــا رون ــر  ب ــرف دیگ ــر و از ط منظ
ســه مــاه اول ســال 97 بــه دلیــل برگشــت قیمــت کاال بــه 
ــر  ــر ســود ت ــه هــا صــادرات پ ــرای کارخان صــورت ارزی ب
اســت و از ســوی دیگــر واردات دیگــر مقــرون بــه صرفــه 
ــای  ــاه ه ــود در م ــی ش ــی م ــش بین ــن رو پی ــت از ای نیس
ــودی  ــازار در داخــل کشــور صع ــن ب ــد قیمــت ای ــی رون آت
ــرخ دالر  ــاره ن ــازار اعــالم یكب باشــد. دیگــر چالــش ایــن ب
ــدن  ــرر ش ــث متض ــان باع ــزار و 200 توم ــت 4 ه ــا قیم ب
بســیاری از شــرکت هایی شــد کــه تمرکــز برنامه هــای 
ــرا  ــد. چ ــرده بودن ــم ک ــادرات تنظی ــای ص ــر مبن ــود را ب خ
ــا قیمــت  ــه بازگشــت دالر ب ــور ب ــن شــرکت ها مجب کــه ای
ــن در  ــتند ای ــا هس ــامانه نیم ــه س ــان ب ــزار و 200 توم 4 ه
ــرخ دالر  ــا ن ــا ب ــه آنه ــواد اولی ــد م ــه خری ــت ک ــی اس حال
ــان  ــام نش ــوالد خ ــد ف ــه تولی ــود. کارنام ــام می ش آزاد انج
ــن  ــون ت ــدود 21/7 میلی ــال 96  ح ــه در س ــد ک ــی ده م
فــوالد خــام در کشــور تولیــد شــده اســت کــه ایــن میــزان 
رشــدی بیــش از 11/5 درصــد را نشــان مــی دهــد، چیــن 
بــا تولیــد 831 میلیــون تــن فــوالد خــام عنــوان بزرگتریــن 
ــدك مــی کشــد  ــده جهــان را در ســال 2017 ی ــد کنن تولی
در همیــن زمــان 142 هــزار و 100 تــن کاتــد مــس، 321 
ــزار و 800  ــوم و 220 ه ــمش آلومینی ــن ش ــزار و 700 ت ه
تــن آلومینــا تولیــــد شـــد کــه بــه ترتیــب رشـــد منفــی 8/ 
17 درصــدی، 3/ 3 درصــدی و 6/ 2 درصــدی در مقایســه 

ــا مــدت مشــابه ســال پیــش از آن داشــته اســت. ب
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*آلومينيوم

ــدی را روی  ــه 10 و 25 درص ــب تعرف ــم عجی ــی تصمی ــكا ط آمری
ــرایط واردات از  ــرد و ش ــالغ ک ــن اب ــور چی ــوم از کش واردات آلومینی
ــد  ــن تولی ــرد، بزرگتری ــرو ب ــام ف ــای ابه ــرده ه ــز در پ ــیه را نی روس
ــن و روســیه هســتند،  ــا کشــورهای چی ــوم دنی ــده  هــای آلومینی  کنن
چیــن در ســال 2000 میــالدی 11 درصــد از تولیــد جهــان را داشــت 
ــه  ــه حــدود 50 درصــد رســیده ک ــم در ســال 2018 ب ــن رق ــه ای ک
ــا(  ــخیر بازاره ــگ )تس ــام دامپین ــكا اته ــد آمری ــم تولی ــن حج ــا ای ب
ــه او داده اســت. ایــن تصمیــم ترامــپ صنایــع پاییــن دســتی را  را ب
ــد را  ــی دهن ــت را تشــكیل م ــن صنع ــه 97 درصــد از مشــاغل ای ک
دچــار چالــش مــی کنــد، ایــن تصمیــم هــا موجــب شــد تــا معادلــه 
ــان 25  ــاهد نوس ــوم ش ــورد و آلومینی ــم بخ ــه ه ــا ب ــه و تقاض عرض
ــا  ــدا از قیمــت 2 هــزار و 156 دالر ت ــوم ابت درصــدی باشــد. آلومینی
هــزار و 976 دالر کاهــش را تجربــه کــرد امــا پــس از آن از ابتــدای 
مــاه جــاری تــا 15 آوریــل بــا رشــد قیمتــی قابــل توجهــی روبــه رو  
شــد کــه از رقــم هــزار و 980 دالر بــه حــدود 2 هــزار و 470 دالر در 
هــر تــن برســد، امــا بــا عقــب  نشــینی آمریــكا از سیاســت خــود یعنی 
تحریــم شــرکت روســال روســیه قیمــت بــا رونــد کاهشــی روبــه رو  
شــد. آمریــكا بــا تولیــد تنهــا 2 میلیــون تــن آلومینیــوم ســاالنه رقمــی 

ــد.  ــرف می کن ــوم مص ــن آلومینی ــون ت ــدود 5/ 5 میلی در ح
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*سرب
میــزان تولیــد معدنــی ســرب در 
اول ســال 2018 نســبت  مــاه  دو 
ــال 2017  ــابه در س ــان مش ــه زم ب
افزایــش 8/ 10 درصــدی داشــته امــا 
از آنجــا افزایــش تقاضــا از افزایــش 
ــری  ــود کس ــر ب ــد باالت ــزان تولی می
ســرب مهــم تریــن چالــش فعــاالن 
ــزارش  ــر گ ــوده، بناب ــت ب ــن صنع ای
گــروه مطالعــات بین المللــی ســرب و 
روی، بــا توجــه بــه عرضــه و تقاضای 
حاکــم بــر بــازار قیمــت آن تــا فصــل 
ســوم ســال 2018 رونــد افزایشــی را 
ــته  ــال گذش ــت. در 5 س ــد داش خواه
ــش  ــدود 2  افزای ــرب ح ــای س تقاض
داشــته یعنــی از 11 هــزار و 213 تــن 
ــیده  ــن رس ــزار و 434 ت ــه 11 ه ب
اســت. قیمــت شــمس ســرب در 
ــل  ــدن در 3 آوری ــزات لن ــورس فل ب
ــا  ــر ب ــن براب ــا 13 فروردی مصــادف ب
2 هــزار و 400 دالر بــه  ازای هــر 
تــن بــود کــه نســبت بــه 29 مــارس 
ــان داد. ــدی را نش ــش 4/ 0 درص کاه

*مس
بــا نگاهــی بــه بــازار مــس در بــورس 
ردپــای  تــوان  مــی  آزاد  بــازار  و 
چالــش هــای ارزی را مشــاهده نمــود 
در مــاه هــای گذشــته مــس همــواره 
نوســانات بســیار کمــی را شــاهد بــود 
ــا توجــه بــه شــرایط فعلــی ایــن  و ب
ــوده و جهــش هــای  ــدار نب ــد پای رون
ــتیم،  ــاهد هس ــره ای را ش ــر منتظ غی
نمودارهــا نشــان مــی دهــد کــه 
میــزان تقاضــای مــس مفتــول و کاتد 
در بــورس کاال از فروردیــن ماه ســال 
ــه  ــد مواج ــا رش ــد ب ــه بع ــاری ب  ج
ــدای  ــه در ابت ــوری ک ــه ط ــد، ب گردی
ــه 2  ــز ب ــن فل ــای ای ــرداد تقاض خ
ــن  ــود کــه ای ــن ب هــزار رو پانصــد ت
رقــم در هفتمیــن روز از خــرداد به 20 

هــزار تــن رســید، ایــن رشــد را مــی 
تــوان ناشــی از قیمــت هــای جهانــی 
و افزایــش قیمــت ارز دانســت. مــس 
در ســال 96 در کانال 22 هــزار تومان 
قــرار داشــت امــا در ســال جدیــد بــا 
12 هــزار تومــان یــا بــه عبارتــی بــا 
50 درصــد افزایــش در کانــال 34 
هــزار تومــان قــرار دارد. بــا بررســی 
ــزرگ  ــادن ب ــد در مع ــت تولی وضعی
ــد اســکاندیدا پیــش بینــی  ــا مانن دنی
رونــد افزایــش فلــز ســرخ دور از 
ذهــن نیســت مــس بــا قــرار گرفتــن 

ــن  ــه باالتری ــال 7300 دالر ب در کان
ــه اســت. ــام خــود دســت یافت ارق

منابع:

بانک مرکزی ایران
sena.ir
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seo.ir
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ــک ارز  ــوان ی ــه عن ــاز دالر را ب ــران از دیرب ــارت ای تج
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــی شناس ــی م ــن الملل بی
فعلــی دالر مــی تــوان همچنــان بــر پایــه ایــن ارز اســتوار 
ــود  ــرل شــرایط و بهب ــرای کنت ــت در اقدامــی ب ــود؟ دول ب
آن در نظــر دارد کــه بــار تجــارت ایــران را بــر دوش یــورو 
ــد کــه در  ــان معتقدن ــه برخــی از اقتصــاد دان بگــذارد، البت
حــال حاضــر نیــز یــورو ارز پرتبادلــی میــان دیگــر ارزهــا 
اســت، بخــش قابــل توجهــی از درآمدهــای نفتــی ایــران 
بــا یــورو محاســبه مــی گــردد، در مــورد کاالهــای اساســی 
ــر عــدم  نیــز رویكــرد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب

ــر ارز خــاص اســت.  تمرکــز ب
ــران  ــاد ای ــوالن اقتص ــه مس ــت ک ــه اس ــن ده چندی
ــت  ــا سیاس ــی ب ــت مال ــای نادرس ــتگذاری ه ــا سیاس ب
ــی و از  ــش نقدینگ ــارات ارزان و افزای ــای اعتب ــای اعط ه
ــر  ــن ت ــی پایی ــرخ ارز در قیمت ــت ن ــا تثبی ــر ب ــوی دیگ س
از قیمــت واقعــی دســت بــه اتــالف منابــع زده انــد و ایــن 
ــورده  ــم خ ــور رق ــن کش ــا در ای ــه 50 باره ــان از ده جری
ــتباه در  ــن اش ــواره ای ــروز هم ــا ام ــخ ت اســت و از آن تاری
ــه  ــز ب ــام نی ــت اته ــواره انگش ــت، و هم ــرار اس ــال تك ح
ــت  ــه دول ــی ک ــت، در صورت ــردم اس ــبه و م ــمت کس س
ــروز  ــزرگ تاریخــی اســت، ام ــتباه ب ــن اش ــتگذار ای سیاس
ــت،  ــدا نیس ــده ج ــن قاع ــی از ای ــز دالر 4200 تومان نی
ــالف  ــت و اخت ــده آن اس ــن کنن ــت تعیی ــه دول ــی ک رقم
آن را بــا بــازار نمــی تــوان درك کــرد از ایــن روســت کــه 
بیــش از پیــش دالالن و ســفته بــازان بــه دنبــال رســیدن 
بــه ایــن دالر هســتند، دولــت فكــر نمــی کــرد کــه ایــن 
اختــالف همــواره ســرمایه هــای راکــد را بــه ســرعت بــه 
ــش  ــن موضــوع چال ــد و ای ســمت خــود جــذب مــی نمای
دیگــری را ســر راه سیاســتگذار پولــی قــرار داد کــه ثمــره 
آن تصویــب قوانینــی بدتــر کــه  کــم کار شــدن صرافــی 

ــی داشــت. ــا را در پ ه

*خروجصرافیهایازمبادالتارزی
تصمیــم عجیــب امــا قابــل پیــش بینــی بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل تــورم ارزی بــود 
ــا  ــک ه ــزی و بان ــک مرک ــن بان ــزاری جلســه مشــترکی بی ــا برگ ــن ب ــه در 26 فروردی ک
ــر اســاس ایــن اقــدام کلیــه خریــد و فــروش هــا از طریــق نظــام بانكــی  گرفتــه شــد. ب
ــه  ــود. ســیف فرصــت مناســب انتقــال فعالیــت هــای ارزی از صرافــی ب میســر خواهــد ب
ــد و  ــورم خری ــان موجــب ت ــوان نمــود عــدم اطمین ــم شــمرد و عن شــبكه بانكــی را مغتن
ــورم قیمــت خواهــد شــد و ایــن تصمیــم در جهــت  ــه ت ــاز منجــر ب تقاضــای بیــش از نی
شــفافیت، مقاومــت پذیــری بیــش از بیــش اقتصــاد و کنتــرل نوســانات اســت. وی افــزود 
ــی و  ــای واقع ــه نیازه ــخگویی ب ــه ارزی پاس ــام یكپارچ ــاد نظ ــا و ایج ــامانه نیم ــا س ب
ــی شــود،  ــه م ــز مقابل ــازار ســیاه نی ــا ب ــی فراهــم خواهــد شــد و از ســوی دیگــر ب منطق

تحوالتبهاری
بازارپول
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ــری  ــزی جلوگی ــک مرک ــدف بان ــود ه ــح نم ــن تصری همچنی
ــن  ــار تأمی ــتا در کن ــن راس ــت و در ای ــرمایه اس ــروج س از خ
ارز مســافرتی از طریــق بانــک هــای ملــی و ســامان رایزنــی 
ــای  ــوییچ کارت ه ــال س ــوص اتص ــز در خص ــی نی ــای مثبت ه

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص بانک
طــی گــزارش بانــک مرکــزی شــاخص قیمــت در فروردیــن 
0/8 درصــد افزایــش کــه در مقایســه بــا مــاه اســفند کــه 1/1 
درصــد بــوده کاهــش را نشــان مــی دهــد کــه ایــن رونــد بــه 
ــه  ــورم نقط ــت. ت ــاه اس ــفند م ــا در اس ــش تقاض ــل افزای دلی
ــی  ــان م ــدی را نش ــد 8 درص ــز رش ــن نی ــه فروردی ــه نقط ب
ــورم 24 ماهــه 9/2 درصــد افزایــش  داد، در ایــن گــزارش ت
را نشــان داد. میــزان مانــده ســپرده هــای بانکــی بــه بیــش 
ــه 7/5  ــد ماهیان ــید، رش ــان رس ــارد توم ــزار میلی از 1600 ه
درصــد را ثبــت نمــود، کــه ایــن رونــد در گذشــته در حــدود 2 
درصــد بــود مهــم تریــن دلیــل ایــن رشــد را مــی تــوان ارایــه 
ــود.  ــوان نم ــد عن ــرخ 20 درص ــا ن ــی ب ــپرده ریال ــی س گواه
ــه رشــد  ــای صــورت گرفت ــر اســاس بررســی  ه ــن ب همچنی
مانــده ســپرده  هــای بانکــی در اســفند ســال 96 نســبت بــه 
ــه در  ــوده ک ــد ب ــه 3/ 29 درص ــل ب ــال قب ــابه س ــدت مش م

ــوده اســت. ســال 1396 بیشــترین مقــدار ب
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شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی در بهــار بــه ترتیــب 115/6 
ــورم 9/2، 9/1 و 9/4  ــل ت ــن فص ــان داد و در همی ، 117/5 و 122/6 نش
درصــد ثبــت گردیــد، شــاخص بهــای کل در ســال 1396 بــر روی 109/6 

قــرار داشــت و در پایــان ســال نــرخ تــورم 9/6 ثبــت شــده بــود.
در ابتــدای هفتــه پایانــی اردیبهشــت در راســتای تشــنج ایجــاد شــده بــر 
ــاده ســازی  ــی از پی ــه آمارهــای مال ــا ارای ــازار رئیــس بانــک مرکــزی ب ب
مــدل جدیــد نظارتــی بــا گرتــه بــرداری از مــدل نظارتــی اروپایــی خبــر 
داد، ایــن طــرح جدیــد بــا وام گرفتــن از تجــارب خارجــی تهیــه و تدویــن 
شــده کــه در شــرف اســتقرار اســت، ایــن ســامانه وظیفــه نظارتــی را بــا 
مدیریــت بانــک مرکــزی بــه عهــده دارد تــا جریاناتــی ماننــد موسســات 
ــا  ــخنانش را ب ــیف س ــت س ــن نشس ــد، در ای ــش نیای ــاز پی ــر مج غی
ســاماندهی موسســات غیــر مجــاز آغــاز نمــود و دو عامــل نوســان ارزی 
را عوامــل اقتصــادی و غیــر اقتصــادی: عوامــل اقتصادیــی نظیــر شــاخص 
هــای کالن و تــورم و عوامــل غیــر اقتصــادی نظیــر عــدم اطمینــان بــه 
آینــده و انتظــارات منفــی را مــی تــوان عنــوان نمــود و خاطــر نشــان نمود 
هماهنگــی، همدلــی و وحــدت رویــه، راهــكار مبــارزه بــا تهدیدات دشــمن 
ــت  ــاهد ثب ــا ش ــت ه ــود مقاوم ــا وج ــت. ب ــادی اس ــات اقتص در موضوع
ــی در  ــر نفت ــادرات غی ــون دالری ص ــارد و 200 میلی ــک میلی ــه ی عرض

ســامانه نیمــا هســتیم کــه نشــان از جــاری بــودن مســیر واردات اســت.
ــر اقتصــاد هســتند امــا همــواره  تحریــم هــا موانــع مســتحكمی در براب
موانــع غیــر تحریمــی ماننــد عملــی نشــدن اســتانداردهای بیــن المللــی 
ماننــد گــزارش مالــی، ایــزو، توصیه  هــای مبــارزه بــا پولشــویی، ارزیابــی 
ــی  ــخت م ــا س ــی م ــی مال ــرای نظام ــرایط را ب ــی و ... ش ــش مال بخ
نمایــد، ایــران تنهــا در بخــش ایــزو توانســته بــه موفقیــت هایــی برســد، 
بــه عنــوان مثــال یكــی از ایــن اســتانداردها اجــرای بــازل 3 اســت کــه 
قوانینــی ســخت گیرانــه در حــوزه پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
دارد کــه مــا بــا توجــه بــه قطعــی روابــط بانكــی بیــن المللــی هیچــگاه 
بــه ایــن اســتاندارد حتــی فكــر هــم نكردیــم. عــدم موفقیــت در ثابــت 
ــام  ــک از نظ ــر ریس ــوه ای پ ــده جل ــرح ش ــتانداردهای مط ــودن اس نم
بانكــی مــا بــه نمایــش مــی گــذارد و مهــم تریــن ثمــره آن عــدم تمایــل 
ــوازات  ــه م ــت، ب ــی اس ــای خارج ــک ه ــا بان ــی ب ــای مال ــكاری ه هم
ایــن تنگناهــای اقتصــادی وضعیــت ترازنامــه هــای نظــام بانكــی هــر 
روز بدتــر از قبــل گردیــد و ایــن جریــان نیــز بــر روابــط کارگــزاری هــا 
ــط بانكــی  ــش هــای عظیمــی را ایجــاد نمــود. بدیهــی اســت رواب چال
بیــن المللــی ایــران بیشــتر از هــر چیــز نیــاز بــه اصالحــات درونــی دارد، 

تغییراتــی کــه منجــر بــه کاهــش ریســک بانكــی خواهــد شــد.
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*قابليتايجادشعببانكی
طبــق رایزنــی هــای انجــام شــده برقــرار گردیــد، 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــه ریی ــود ک ــری ب ــن خب ای
ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــالم نم ــوییس اع ــران و س ای
ــادی  ــی و اقتص ــر سیاس ــوییس از منظ ــه س اینك
ــن  ــاد ای ــدارد ایج ــران ن ــا ای ــی ب ــع خاص مواض
نخواهــد  منعــی  کشــور  دو  ســوی  از  فضــا 
داشــت، البتــه ایــران قبــل از برجــام نیــز ارتبــاط 
ــک هــای سوییســی نداشــته و  ــا بان مســتقیمی ب
انتظــار نمــی رود کــه روابــط مالــی گســترده ای 

ــود. ــز ایجــاد ش نی
ــرای ــوئدیب ــایس ــکه *تكني

ــی ــادايران اقتص
اســتیفان اینگــوس رییــس بانــک مرکــزی ســوئد 
ــران  ــزی ای ــک مرک ــان بان ــن میهم 15 فروردی
بــود، در ایــن نشســت مســائل و مصائــب اقتصــاد 
ایــران مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت، ایــن 
کشــور نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای جهــان 
درگیــر مشــكالت و بحــران هایــی از ایــن دســت 
ــب  ــن مصائ ــروج از ای ــكار خ ــد، وی راه ــوده ان ب
ــتگذاری  ــای سیاس ــف ه ــه ضع ــه ب ــا توج را ب
ــی، نظــارت بانكــی، ریســک هــای سیاســی،  پول
ــادی،  ــترده اقتص ــات گس ــم و ... ،  اصالح تحری
اجمــاع سیاســی و اعتمــاد عمومــی عنــوان نمــود. 
اینگــوس از ســال 2006 ریاســت بانــک مرکــزی 
ــه  ــا تجرب ــوس ب ــده دارد، اینگ ــر عه ــوئد را ب س
ــدوق  ــی در صن ــای مال ــتم ه ــر سیس ــی ب نظارت
ــا  ــای 1999 ت ــال ه ــی س ــول ط ــی پ ــن الملل بی
ــبی را در  ــای مناس ــد راهكاره ــاید بتوان 2005 ش
اختیــار سیاســتگذاران اقتصــادی ایران بگــذارد. در 
ایــن نشســت اینگــوس بــا مــروری بــر تاریخچــه 
ــه  ــن وظیف ــم تری ــوئد مه ــاد س ــورم در اقتص ت
ــول و کاهــش  بانــک مرکــزی را تثبیــت ارزش پ
نوســانات آن عنــوان نمــود، تــورم ایــن کشــور در 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــی 1995 ب ــال 1980 ال 15 س
7/5 درصــد بــوده کــه بــا تغییــرات ســاختاری این 

ــورم بعــد از ســال 1995 در حــدود 1/5 درصــد  ت
ــا پیگیــری تحقــق  ثبــت شــده اســت. مجلــس ب
ــاختار  ــام س ــن مق ــی باالتری ــداف وزارت مال اه
ــزی  ــک مرک ــار بان ــت، در کن ــوئد اس ــی س پول
نهــاد هــای نظــارت مالــی و دفتــر بدهــی ملــی از 
وزارت اقتصــاد نیــز مســولیت هــای سیاســتگذاری 
ــریح  ــس از تش ــوس پ ــد، اینگ ــده دارن ــر عه را ب
بحــران هــای مالــی ســوئد طــی دهــه 90 و ســال 
ــن بحــران  ــری ای ــال آســیب پذی 2008 ســه کان
ــای  ــل ه ــه راه ح ــود و در ادام ــوان نم ــا را عن ه
ــرد و در  ــان ک ــز بی ــا را نی ــران ه ــروج از بح خ
ــران و  ــا مقایســه بحــران بانكــی ای ــز ب ــه نی ادام
ــن  ــم هــای بی ــل تحری ــان نمــود تحمی ســوئد بی
المللــی اقتصــادی، رشــد پاییــن اقتصــادی، تــورم 
بــاال، نــرخ بیــكاری، ضعــف در قانونگــذاری، 
عــدم ســالمت بانكــی و کفایــت ســرمایه، عــدم 
شــفافیت و ریســک بــاال را مــی تــوان از مصائــب 

ــه  ــود ک ــوان نم ــمرد و عن ــران برش ــادی ای اقتص
ــوزه  ــی در ح ــاع عموم ــكار » اجم ــار راه ــا چه ب
ــران اقتصــاد« و  ــم  گی ــذاران و تصمی ــت  گ سیاس
» بازگردانــدن اعتمــاد و مدیریــت انتظــارات« و » 
اصالحــات گســترده بــه منظــور خــروج از بحــران 
ــی  ــت فعل ــم ارزی از حال ــر رژی بانكــی« و » تغیی
بــه یــک وضعیــت شــناور و مدیریــت بــر مبنــای 
ــادی  ــای اقتص ــش ه ــوان از چال ــی ت ــازار « م ب

ــور کــرد. ــران عب ای

منبع:
بانک مرکزی ایران
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بــرج مســکونی آســمان آبــی   در زمینــی بــه مســاحت 991 متــر مربــع  واقــع در منطقــه 22 تهــران- 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــه چیتگ ــمال دریاچ ــدوده  ش ــزی در مح ــان تبری ــی- خیاب ــوار جوزان ــاحل- بل ــدان س می
اســت. ایــن پــروژ شــامل 16 طبقــه مــی باشــد کــه از 12 طبقــه مســکونی و 1 طبقــه همکــف )شــامل 

ــت. ــوردار اس ــگ برخ ــه پارکین ــاری( و 3 طبق ــهای تج بخش
پــروژه آســمان آبــی    بــا چشــم انــدازی زیبــا بــه ســاحل شــمالی دریاچــه چیتگــر از پــروژه هــای ویــژه 

مســکونی منطقــه 22 در محــدوده دریاچــه مــی باشــد.

دفتر اطالع رسانی پروژه: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
02144710097 - 02144755724 - 02144755723 - 0214748
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تلفن:

02177726004-001142433677

وبسايت:
 www.negin-ig.com

گـروهصنعتینگينبـرجقـائم
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بــــــرج فــرزانــــگان    در زمینی به مســاحت  4000 

متــر مربــع واقــع در منطقــه  22  تهــران انتهــای بلــوار 

ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی چیتگ ــارک جنگل ــدوده پ کاج در مح

ــع  ــر مرب ــروژه  32286  مت ــن پ ــای ای ــت. زیربن اس

ــروژه دارای  128  واحــد مســکونی   مــی باشــد. ایــن پ

570  متــر مربــع تجــاری و  208  متــر مربــع مجموعــه 

ورزشــی مــی باشــد. ایــن پــروژه بــا ارتفــاع  88  متــر 

ــی  ــه م ــکونی منطق ــای مس ــرج ه ــن ب ــی از بلندتری یک

باشــد.

امکانات رفاهیبــرج مسـکونی فــرزانگان

* البــی مجلــل 500 متــری بــا ارتفــاع 6 متــر و کنتــرل ورود 
و خــروج ســاکنين

* دارای کافه رستوران با ظرفيت 50 نفر
* دارای سالن اجتماعات با ظرفيت 100 نفر

* دارای سيستم های هوشمند اعالم و اطفاء حريق
* دارای سيســتم هــای کنتــرل روشــنايی، دمــا، تــردد، صــوت 

و تصويــر

دفتر اطالع رسانی پروژه: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
02144710097 - 02144755724 - 02144755723 - 0214748
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